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Ang haba at tagal simoy nang amitun
ealamigan niya,i, ang nag papainam
sa tanang pauanim na ieabubuhay
gavon sa isip eo ang siyang umaeay.
Binueo pagdaea nang sa hanging lamig

na nasoe sa eapos at mahinang isip

isang di aeala.i, tambing ipag sulit

buhay ni Manrique na eahapishapis*
Alin eayang bait ang hindi mamangha

lalo,t, eung gaya eong di talos eumatha
may eieneia.i, maieli at tantong mahina
tauong naquiquinyig <janong mapapala?
Ang pangahas yata nang sa hanging simoy

sa aba eong palad nitong pag tataboy
yaring eamalian sacali,t, marool
pararamuhan na nang ibang marunong.

Pag-inatan nama.t, ang pagparunan eo
para nang uiniea apdstol San Pablo
tauo nang maualay sa masamang vicio

libanga,i, humanap sa balat nang mundo.



Pangahasan nama,t, para eong pag piguil

sa landas na tungo nang masamang hinguil

buhay na nasapit na napaea iling

linumlom nang sdquit sa sinta,t, pag guilio,

Itong pinag usig nang masamang palad
anae nitong Conde de Luna ang bansag
Manriqueng lumitao sa loob nang Oiudad
Trovador ang siyang ngalang itinauag.

Pangalauang supling ang sabi at badya
nitong bunying Oondeng hayag na de Luna
anae na sumibol na panganay niya
si Nufio ang bansag eay Manrique,i, una.
Pupunaan eo na,t, nang inyong matatap

ang quinahinatnan nang eahabag-habag
Manriqueng naualay sa Inang nag-ingat
ay sa sang buan pa ang arao na laead.
Ano pa,t, sa saeop nang Gonde de Luna

may isang babaying matandang Gitana
mangeueulam itong ualang pangalaua
napag talastas nang tauong lahat na.

Arao ay nalaead natunog ang sam&
sa Gitanang ito nuhos ang hinala
sa loob nang Giudad ang datnang saeuna
quinulam ang sabi nang sa tauong) uiea.

Matanda at bata,i, nangag dalang galit

sa Gitanang hindi marunong umimie
eaya nga,t, ang nasoe sa eanilang isip

daepin ang matandang lilo at baiauis.
Nangag si gayae na,t, pinageaisahan

haloa nag ngangalit itong sang bayanan
tulin nang pag-laead na nag-uunahan
iba ay may lubid at sandatang tangan.
Sa tulin nang laead dinating pagdaea

ang bahay nang abang matandang Gitana
nang doon ay datnan ang ibig nang iba
ay agad nang quitlan nang tangang hininga.
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Iba,i, sumalangsang sa pagayong nasa

daepin at gapusin, ang eanilang uiea
sa baya,i, ioui at nang maunaua
niyong bunying Gonde de Lunang daquiia.
Mangag si hinahon ang uiea nang iba

sa Kindi talastas, ay mag isip muna
Gritana ay dalhin sa Conde de Luna
at siyang mag noynoy nang eaniyang sala.
Ang pagayo,i, tantong pinageaisahan

Oitanang matanda,i, ilaead sa bayan
iharap sa Ooade.t, eanilang isaedal
ang sala nang lilo,t

7
manga eagagauan.

Gitanai, namangha nang mangag si lapit
itong sang bayanang may poot at galit

ang iba,i, sumungab sa buhoe eumapit
sa sieo ang iba bumigquis nang lubid.

Ang abang matanda nalugmoe na lamang
at saea tumanong nang dahila,t, bagay
v;ano ang sala eo piling eamahalan
ganito ang inyongi sa aqui

r
i, inasal?

Lahat ay sumagot houag nang tuihanong
sumama eang bigla sa ami,i, umayon
nang iyang buhay moi, sumapit pa roon
sa harap nang Gondeng tiuasay hinahon.
Sa mahal na Conde eun tayo,i, dumating

laqui nang sala mo,i, doon na malining
eaya sumunod eang houag nang ulitin

ang aealang tutol sa ami,i, sabihin.

Cun gayon ang uiea anitong Gitana
aiig hingi oo,i, diaguin sa inyong lahat na
na mangyari lamang na iraan nila

doon sa eabutong anae na iisa,

Sumagot nang 60 itong ealahatan
hingi mo ay tantong mangyayaring tunay
eaya lumaead eang sumamang hinusay
toahay nang anae mo,i, nang maagang datnan.



Sumunod nang agad ang abang matanda.
eabihin pa baga ang manga pag luha
ang bahay nang anae sinapit na bigla

tumauag ay hindi natapos ang uiea.

Sueat nanga jay! na hindi matapos
ang tauag sa anae at agad nalugmoe
nag ngalit ang ngipin saea nag himutoe
hininga,i, munti nang dito ay malagot
Anae ay naguitla sa loob nang bahay

sa dami nang tauong hindi magea mayao
bintana,i, quinabig at siya.i, dumuogao
naquita ai\g ina na nahahandusay.
Napahiyao nangang easabay ang talon

luraagpae sa lupa na humahagulgol
yumaeap sa ina at saea tumanong
,;ano ang dahilan nang pag eaeagayon?

Ina,i, umungol ngipi,i, nag ngangalit
sa tanbng nang anae di maea pag sulit

na sa eapilita.i, nabuea ang bibig

easabay ang uieang jo bunso eong ibigt

Ualang iba bunso eun eaya nag daan
ea iyo yaring iyong inang minamahal
dahilan sa isang bagay na tuturan
dungoy co,i, houag mong maealilimutan.
Ang lagay eo bunso anonlang sapitin

bilin co,i, tandaan at houag limutin
para nang pabaon sa inang nag angquin
higanti ang anae ang siya eong hiling.

Maringig ang gayon nang nangag dadala.
sumapao ang galit sa naringig niya
biglang ilinaead iniuan pagdaea
ang anae nga nitong matandang Gitana.
Agad itinuloy na sa Gondeng harap

saea pinag pisan ang sumbong nang lahat
Oitanang matanda,i, di haeapangusap
sa eapal at dami nang tauo sa Ciudad.



Matanto ng Conde ang eanilang sumbong
Oitanang matanda,i, hindi na tinanong
sa tadhanang e&reel agad pinaeulong
saea linapatan nang senteneiang ueol.

Senteneiang nayari buh&y na sunuguin
matandang Gitana sa siga,i, abohin
nang sueat madala ang sinoma,t, alin

na may manga eulam sa cataua,i, angquin
Nasunod ang gayon marali,t, salita

Gitana,i, pinatay sa malaquing siga

eatauan at buto ay inabong paua
ito ang nasapit nang abang matanda.

Ipag parito eo dito sa naiuan
sabihin pa baga manga ealumbayan
paraang pag ganti sa gabi at arao
siyang iniisip sa inang pumanao.

Sa gayon nang gayon pagdaca,i, na isp

nang Gitanang bata na may dalang hapis
taonin ang oras nang gabing tahimie
bunso ni de Luna,i, naeauin sa silid.

Anopa,t, nangyari ang pagayong bagay
batang sa sang buan sa Brujang ninaeao
dahilan sa pacto,i, nasunod pag eoan
yaong niaanasang bilin nang magulang.
Nang oras ding yao,i, ninaeao ang bata

.•s x eaniyang bahay ay dinalang eusa
uang di liuanaguin ang eaniyang tangea
gumaua#pagdaea nang malaquing siga.

Aniya,i, eun ano ang guinaua nila

parusang pag patay sa eabutong ina
siya ring eaeatntan nang batang naeuha
sa guitna nang apoy aabohin siya.

Ano pa nga,t, ualang eatulad eabagay
nang pag mamaraling maea liuanagan
•siga,i, nang mag alab quinuha pag eouan
iing sangol na bata,i, agad sinungaban.



Sa pagrnamaraling ualang maeatulad

batang hasungaba,i, ang eaniyang anae

sa alab nang siga,i, na itapong agad

ito ang naluto sa mal»quing ningas.

Na itapon niyang hindi naquilala

sa pag mamarali.t, maea mag umaga
ito,i, talaga rin nang Dios na Ama
mabuhay ang ang anae nang Conde de Luna.

Sa pagea.t, ang anae ng Oondeng marang.il

eauangis nang laqui nang eaniyang tunay-

hindi nga malayong sueat pageamal-au

lalo,t, eun sa isang nadadali-anan.

Caya nga,t, sa tanan ngayon ang uiea ea
tauong magea mali ay hindi milagro

ito,i, earaniuan na magea totoo

laguing raangyayari sa balat nang mundo.
Caya sa Gitana,i, houag na magtaea

nitong pangyayari sa anae na sinta

nang sa magliuanag eaniyang maquita
anae ni de Luna,i, ang siyang natira.

Ang abang Gitana,i, nalugmoe na lamang:

dito sa nasapit at quinahinatnan

ang luha sa mata,i, baha ang eabagay
galit ay ealahoe nang malaquing lumbay.

Sa galit na lahoe ang manga pag-iyae

nang abang Gitana sa lumbay na hauae
tuloy na quinuro ang gagauing dapat
sa batang natirang hindi napahamae. %
Sa manga pag susog pag hariap nang ueol

ea suloe nang isip doon ay nasumpong
anae ni de Lunang mariquit na sangol

sa apoy houag nang tantpng ipalamon.

V Cauicaan baga nang nasoe sa isip

tuloy na namugad sa eaniyang dibdib

ang biihay nang bata eim alising tiquis ;

lubos na ulila ang mapag sasapit.
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Mahanga,i, ang srauin nang eaniyang buhay
dugtunga,t, humaba palit sa namatay
nang aeo ay hindi maulilang tunay
sa anae at ina niyaring pagea lagay.

Pinag tibay nanga sa puso at dibdib

nang abang Gitanang nalinauang isip

anae ni de Luna ang siyang mapalit
sa eaniyang anae na napaea amis

Itiguil eo rito,t, yamang talaatas na
buhay na nasapit nang abang Gitana
aquing ipagbalie sa Gonde de Luna
sa naualang anae ang nasapit niya.

Anyong mag uauahi ang dilim at ulap
eun itinataboy nang laang liuanag % f

pag ungos sa bundoe nang eay febong sieat

sa celda,i. pumasoe nang asaua,t, anae.
Itong si de Lunang eondeng ualang malay

sa asaua,t, anae na quinasapitan

pag pasoe sa pinto,i, tantong natiguilan

sa dugong nag ealat sa eeldang tahanan.
Nag patuloy siyang ibig matalastas

ang dugong nag sabog na eun saan buhat
di cagu]nsa*guin8a ay ang na pag malas
ang lagay at anyo nang easi at liyag.

Ang ganitong bagay sabihin pa baga
manga eahapisan nitong si de Luna
dibdib na may sugat lalo; t, eun maquita
halos na pumanao ang tangang hininga.

Dinuhapang nanga ang easi at ibig

bangeay ay niyapos at saea nag sulit

^aling lilong eamay na saedal nang bangis
na hindi naogiming tumasae nang dibdib?

;At aling ulupong sa sang sinueuban
ang nag isip niyang quitlan ea nang buhay
sabihin mo ibig bibig mo ay buesan
mahabag sa Gondeng esposo mong hirang?
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Irog co,i, sagot na at nang mapag liniug

eun sinong euhila sa buhay eumitil

alang-alang nang-a sa bunso mong guilio

na iiuan ngayo.t, lalagae sa aquin.
Matapos ang gayon manga pag susulit

bunso.i, hinahanap sa siping nang ibig

nang hindi maquita pagdaea.i, riag tindig
at sa boong eelda ay sinasaliesie.

Nang hindi matagpo sa manga paghanap
nitong bunying Conde ang eaniyang anae
dito na humiyao na nangangalauas
ang tunog nang voces sa easamang lahat."

Aco,i, guieban aniya mag si lapit eayo
ito ang sinabi at naputol dito

na di naea ulit at eun napaano
sa malaquing lumbay na di mamageano.
Nalugmoe nasubsob siping nang asaua

tuloy na pumanao ang tangang hininga
dito nama,i, siyang pag pasoe pagdaea
nang manga tinauag na samang lahat na.

Sabihiu pa baga manga pagea maang
nang tauong dumalo dito sa natingnan
ano pa at ualang tantong matutuhan
nang gagauing ueol sa ganooug bagay.
Anang isa.t, isa.i, ano baga eaya

ang nangyaring ito sa Oondeng daquila
Condesa,i, may sugat saan buhat mula
ang bagay na ito ay tantong hiuaga.
Ang mahal na Conde nama,i, ualang sugat

<jano at napatid ang hiningang ingat?
eun ito,i, linilo nang sino mang sueab
<;b.aquit sa Gondesa ay hindi natulad?
Sumagot si Guillen saea na liningin

ang manga nasapit nila at narating
baneay nang dalaua,i, siyang pag yamanin
at sa Real Sala ay iburol natin^



Nguni,t, yaong bunsong pasusuhin nila

ano,t, di easiplng nang bunying Gondeaa
saan baga eaya naroroong sala

hanapin nang iba,t, upan ding maquita.
Sinunod ang gayon bata ay hinanap

nang ibang casama,t, nag tiuatiualag

anopa,t, napasoe ang lahat nang salas

bunso nang dalaua,i, hindi rin natuelas,

Ang lagay na ito
ti, tantong pinag tae-han

nang madlang naroong manga easang bahay
ang uiea nang iba,i, ano eayang bagay
itong napag sapit nang eanilang buhay.

Patay ang dalaua na hindi malirip
ang anae ay uala na easi at ibig

^aling eayang dunong dito,i, di matulig
anaqui hiuagang talaga nang Langit?
Nangusap pagdaea ang bunying si Gillen

ansr lahat nang itong eanilang narating
ihimpil na muna,t, ang ating dausin
baneay nang dalaua at nang mailibing.

Ngayon &y ilabas sa loob nang euarto*

at inyong ituloy sa real Palaeio
itong mag asauang dito,i, pinag lilo

ualang naea malay na alin ma,t, sino.

Binuhat pagdaea ang dalauang bangeay
sa salas estrado doon pinag yaman
sa eatreng dorado inahigang tunay
ang mabunying Oonde at esposang hirang.

Nang matapos rianga eagayaeang lahat
itong si D. Guillen nag utos na agad
sa Hari sa Francia ay nang matalastas
itong pageamatay na eahabag habag.
Sampong pagea uala nang anae na tunay

nang mabunying Gonde sa euartong hihigan
hindi mapag iaip ang quina paronan
*6 maea quinuh* niyong nag sueaban
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Hindi maacala,t

f
dili mapag isip

itong eamatayan na lubhang mabangis
nanao ang hininga nang Conde sa hapis
dahil sa asaua sugat nang masilip.

Aquing ititiguil manga eamahalan
at ang sasabihin yaong inutusan
nang sumapit nanga sa loob nang bayan
nanhie na pagdaea sa Palaeio real.

Humarap na agad sa bunying Monarc&
nag bigay nang galang sinabing lahat na
itong napag sapit na eaguitla euitla

nang esposa,t, anae sampo ni de Luna.
Matanto nang Hari ay napaguilalas

nag taglay nang aua at malaquing habag
naualan nang loob luha,i, pumapatae
umid ang capara,t, di macapai)g;usap.
Nang maeaalam na niyong pagea tauo

sabay ang himutoe biglang napabunto
ianong samang palad nang Conde Guillermo
anae at asaua

?
i, eusang pinag lilo!

Cun aquing matanto yaong-nag euhila
nag alis nang buhay nang Condesang aba
saesi ang Corona na eaeamtang bigla
dustang eamatayan siyang mapapala.
Caya ang uiea eo ngayon ay sabihin

bangeay ni de Luna at esposang guilio
eapag dating doon agad talimahin
iia houag maliban biglang ipalibing.
At eung matapos na ang lahat nang gulo

bunying si D. Guillen ang siyang halal eo
maguing Presidente doon sa Gondado
na punong susundin saeop ni Guillermo
Sa pagea ang anae ngayon ay naiuan

nang mahal na Conde batang ualang malay
na eung lumaqui na tao,i, maganapan
saea na isalin ang eapangyarihan.
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Ang anae na bunso nang bunying Condes&

siyang pag pilitang hanapin pagdaea
upang matagpuan sa Reino 6 villa

at sampo nang lilo na nag palamara.
Itong inutusan pagdaca,i, lumaead

ang bilin nang Hari nang agad matupad
na hindi nalaon dumating na eaguiat
doon sa Oondado eay Guillen humarap,

Sinabi ang lahat utos nang Monarea
ngayon din ilibing bangeay nang dalaua
houag na maliban sundin eapagdaea
ang batang si Nuno nang di mabalisa.
Ang eamahalan mo,i, siyang mag hahauae

naiuang Oondado ni de Lunang haya^
at punong susundin nang Consejong lahat
anomang iutos ualang di gaganap.
Sa pagca,t, si Nufio di dapat salinan

nitong minana niyang Gondadong niuan
eulang sa panahon ang edad na tunay
at minarapat ea nang Haring marangai.
At eun dumating na edad na totoo

saea mo isalin sa Conde D. Nuiio
na siyang mag hauae sarilin^ Condado
minana sa ama bunying D. Guillermo.
Ang anae na bunsong sa euarto.i, nauala

agad ipahanap eahit saang lupa
sa alin mang reino bundoe villa eaya
sa manga soldado iyong ipagala.

Itiguil eo rito ae ang sasabihin
nang matapos nanga manga pag lilibing

doon sa Palaeio nag si ouing tambing
ang lahat nang grandes sampo ni D. Guillem
Sa pag eaeapisan lahat nang Cocsejo

ang utos nang Hari inihayag dito

nitong Presidente butos sa Condado
na mamamahala sa real Palaeio.
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Uiea ni D. Guillen sa tanang eaharap

ng^yo,i, panahon nang usiguin ang anae
banapin ang lilo tampalasa,t, sueab
Dang matanto natin yaong mapangahas.
Nag alis nang buhay nang bunying Condesa

tuloy na naramay sampo ni de Luna
sa malaquing habag niyong pagea quita
naualan nang loob nanao ang hininga.
At itong natira dito sa Oondado

na ulilang lubos ang batang si Nuiio
sa touing matingnan puso,i, nanglolomo
habag co,i, malaqui na di mamageano*

, Cun aquing matanto yaong panganyaya
tia dina tinaglay ang eamunting aua
eahit nasaan raan malayo mang lupa
may maeapagturo sasadyaing eusa.

Oaratnan ma,i, ano aquiog igaganti
suedang ieapaui nang hiningang iui

irindi tutugutan hangang di mahuli
nag alis nang buhay esposa nang Conde.
Ngayon di,i, i-utos sa manga soldado

saan ma,i, hanapin ang sueab at lilo

pasuquin ang lahat baya,t, manga reino
at sampo nang villa usiguing totoo.

Na eung matagpoan yaong palamara
agad ninyong* dalhin dito eapagdaea
nang mapag usisa na eun may easama
manga easaboat lilong para niya.

Lisanin eo muna itong pagpupulong
sampong pag uutos sa soldadong eampon
ang aquing sabihin sa Gitanang pusong
manga pag mamahal dito sa Trovador.

Di ibig malingat susumandali man
sa lalauang mata,t, hahanaping tunay
hangang di maquita malaqui ang lumbay
&ng luha sa mata hindi nag tatahan.
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Itong si Manrique palibhasa,i, bata

sa manga pag libot dili masauata
eung saang.maibig lalaead na bigla

dili pa-aalam inang nag andue-ha.
Ang sinasaliesie bundoe eaparangan

manga gubat bangin na lubhang maaueal
pag habol nang hayop ang siyang aliuan

nitong si Manrique sa villang tahanan.
"Doon sa paghabol ay eun mapagod na

quiquita nang eahoy masilungan niya
hihilig sandali at mag papahinga
at pinalilipas ang init na sadya.

Na eun sumaua na niyoog pag lilibang

babalie nang agad sa villang tahanan.

dito ang Gitana eapag nasilayan

itong si Manrique yayaeaping tonay.

Tatangis na agad at ang uiuieain

6 mutyang anae eo sintang guiniguilio

diea na nahabag sa inang nag angquin
sa linuha-luha at dinaing daing.

Cun ieao nga bunso sa bahay ay uala

sa pag-iisa eo quinacai,i, luha

sa arao at gabi ay ualang payapa
itong miuan mong inang may dalita.

Bunsong guiniguilio eun minamatamis
para mo nang habag sa inang may hapis

aeo.i, ipag sama Baan man ang nais

nang di mangulila at tumangis tangis.

Sagot ni Manrique inang minamahal
houag na maniindim sa aquing pag panao-

balisa eong loob parang linilibang

nang pangangaso eo sa bundoe at parang,

Quita ma,i, lisanin inang minumutya
dili nalalao.t, babalie na bigla

di naealilimot sa manga anduea
nang di mabalisa loob mong payapa.
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Lalo,t, eun sa hayop ipinangangamba

manga leori, tigre, oso at vivora
houag eang mataeot at mag alaala
eamay co,i, may laeas matay sa eanila.

Caya aquing ina ngayo,i, tumahimie
ualin ang balisa sa puso at dibdib
hangang naquiquita mue-ha mo,i, may hapis
gulo yaring loob sampong pag iisip.

Sabihin ang hapis manga ealumbayan
nitong nag aruga aa parang magulang
daig pa ang anae galing sa eatauan
nang pag aalaga niyong pag maniahal*

Lisan ang Gitana sa sama nang loob
sa pinarang anae na quinupcop eupeop
ngayo,i, sasabihin nang inyong matalos
itong si D. Nu&o na ulilang lubos.

Panaho,i, sumapit siya,i, lumaqui na
dapat nang hauaean Oondado nang ama
bunying si D. Guillen uiniea pagdaea
sa nanga haharap na manga eonsulta. •

Ang eapangyarihan sa aqui,i, habilin
nang Hari sa Praneia ngayo.i, isasalin

sa eonde D, Nufio na punong susundin
dito sa Oondado nang sino ma,t, alin.

Malaqui ang toua doon sa Palaeio
humiyao nang viva ang manga Consejo
agad iniutos sa manga soldado
susuhan ang cafion ngayon sa eastillo.

Ano,i, nang matapos yaong eaguluhan
nang matahimie na ang tauo sa bayan
nag utos ang Gonde sa saldadong eaual
ilaead ang bando sa nasasaeupan.
Sa ieatlong arao mageatipon sila

ang lahat nang saeop mahal raan at mura
dito sa Palaeio na houag sumala
ito ang bilin eo tuparin pagdaea*
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At ang marapatan na hindi tumupad

mimouay sa utos na mag papaharaae
na sino,t, alin man mag eaeartnit hirap

at sa bilangoan doon masasadlae.
Ng dumating nanga ang arao na taning

sinunod ang utos nang sa Oondeng bilin

sampo ni Manrique doon ay dumating
na hindi sumouay tumupad na tambing.

Ang Conde D. Nuiio nag uiea pagdaea
nang ito,i, maganap ilistang lahat na
at dalhin sa euartel upang mapahinga
sa gayong ealayo nang nilaead nila.

Ugali,t, salita magea tauid tauid

ang sa isa,t, isang buhay na nasapit

ang sabihin ngayo,i, sa Franciang ligalig

dumating sa parang ang tureong balauis.

Na sa Roncesvalies eaeapalang moro
doon inaahtay ang manga eristiano

nang mabalitaan nang eonde D. Nuno
agad iguinayac tang tanang soldado.

Dito na nasama itong si Manrique
sa manga soldado abuloy sa Corte
sa campo,i, lalabas sa manga Arabe
at maquiquihamoc sa tanang bayani.

Ng maigayae na ang huebong ealae-han
sampong isasangeap handa nangang tunay
ang utos nang Gonde siyang inaantay
eaya di malaead apg soldadong tanan.

Nang maquitang handa lahat nang soldado
nangusap pagdaea ang Conde D. Nufio
ngayon din lumaead nang matagpo ninyo
ang huebong ealae-han Sa Franciang Reino,

Lumaead na sila tinungo ang parang
lahat nang soldado nag sasayang tunay
na hindi nalaon agad natanauan
yaong Roncesvalles malouang na parang.
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At atig ej6rcito na galing sa Francia

doon ay dinatnan agad naquiaama
siyang pag uutos general na sadya
lusubin ang tureo lilo,t, palamara.

General nang moro na si Munialtran
humiyao pagdaea sa easamang tanan
mag si lusob eayo aquing manga eaual
ubusing patain ang lilong binyagan.
Ang huebong dalaua niyong magea lapit

nag dilim ang parang lupa,i, nayayanig
bumaha nang dugo dagat ang eauangis
nag lutang ang bangeay binyaga,t, drabes.

Sa pamimiyapis nitong si Manrique
dinaig ang leon mabangis na tigre

siya,i, natiualag nang pamamayani
naeulong sa guitna nang tureong marami.
Anong magagaua eun na pag iisa

sa gayong earami nang tureong eabaea
itong si Manrique ang na isip niya
dagdagan ang tapang at laeas na sadia»

Sumagasa nanga ang camucha,i, leon
na dina nanganib buhay maparool
suson susong caliz siyang na tutuon
niuahi nang tabae niyong pagea eulong.

Namiyapis nanga na dina nagdangan
ang gut6m na tigre ang siyang eababay
general sa Francia nang matanauan
itong si Manrique nag iisang tunay*
Agad sumaelolo general na sadya

dito eay Manrique sa paquiquibaca
siya nang.pagdating nang ealae-hang tropa
dahil sa general sinusundan nila.

Dito sa pag buesd nitong earamihan
ang lahat nang tureo nangag agao buhay
pinunta ang bundoe gubat na.masuear
tulin nang pag taebo ibon ang eabagay.
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Sinundan pagdaea nahg manga soldado

yaong nagsi taeas tampalasang moro
nang hindi abutan itong manga lilo

agad na nagbalie sa easamang huebo.
Malaqui ang toua nang manga soldados

victoria,i, quinamtan sa paquiquihamoc
ang hiyao ay viva general na bantog
sampo ni Manrique sa tureos ay salot.

Ang bunying general nangusap pagdaea
ngayon di,i, tipunin ang ealae-hang tropa
itong si Mahrique ngayo,i, isasama
8a mahal na Hari ihaharap siya.

Lumaead na sila tinungo ang bayan
ingay iiang soldado nang pag hihiyauan
malaqui ang touang hindi ano lamang
nitong pananalo sa lilong Musulman
Nang pumasoe sila sa loob nang Reino

ang bunying general iniuan ang huebo
at ang eaagapay bayaning soldado
nag tuluyang agad sa Real Palaeio.

Humarap sa Hari ang buuying general
guinamit pagdaea yaong eagalangan
sampo ni Manrique sumunod na tunay
nangusap pagdaea sa Monareang mahal.

Sinabi ang lahat eanilang nasapit

sa paquiquibaca sa tureong balauis
sampong pageaeulong sa maraming caliz

nitong si Manrique sa manga &rabes.

Ano,i, nang matanto nang Haring marangal
niyong pagea eulong nang manga eaauay
sa touang malaquing hindi ano lamang
ang nasa,i, gantihin bibiguian nang dangal.
Ang uiea nang Hari mabunying soldado

ano eayang aquing iganti sa iyo

sa lahat mong pagod na naguing utang eo
sa pagtatagumgay sa sueab na moro.

2
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Ang aquing ealoob ngayong ig&ganti

pag dalitaan mone; ariing malaqui
puno ea nang lahat soldado sa Corte
na nasasaeupan ni D. NuSong Conde.
Uiea ni Manrique sa Haring marangal

aco,i, ualang dilang sueat ipagsaysay
ang isang mababa biguian nang dangal
na anae nang pastor na tubo sa parang.
Maganti eo rin po mahal na Hari eo

ang iyong ealoob dangal na bigay mo
ngayo,i, sinusumpa pangaeong totoo

aquing itatangol itong iyon^ Reino.
Buhay ma,i, mauala sa paquiquibaca

sa lilong eaauay eampon ni Majoma
dangal eo rin namang itangol ang Patria
lalo,t, eun palarin eamtan ang victoria.

Caya nga po Hari aco,i, nalalaan
sa lahat nang oras iyong pag utusan
na itong lingeod mo at aliping tunay
nahalie sa baeas manga talampaean.
Na eun pahintulot nang bunying Monarea

ngayon ay babalie sa Condadong sadya
tuloy dadalauin ang tahanang villa

nang di namamanglao nag eandiling ina.
Ipinag ealoob nang mahal na Hari

dito eay Manrique ang eaniyang hingi
agad napaalam sa nanga lilimpi

doon sa Palaeio Consejos na bunyi.
Dito na lumaead at hindi tumiguii

ang ibong may paepae ay siyang eahambing
dili naman nalaon sinapit na tambing
tahanang Palaeio nahg Condeng butihin.

Pagdaca,i, pumanhie at naquipag quita
aa mahal na Gonde D. Nufio de Luna
tuloy na sina'bi pinag daanang guerra
at quinamtan namang tunay ang victoria.
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Ang uiea nang Gonde sa bigay na dangal

nang mahal na Hari sa Franciang ealae-han
ipaquiquilala sa soldadong tanan
na punong susundin para eong eatauan.

Dito sa Condado ay uala ngang iba
ma mamahala sa ealae-hang tropa
ieao ang may tungeol lalo,t, may eabaea
itong ating bayan at ang Eeinong Francia.
Sa pagpapanayam nang mahal na Conde

tinamaang mata nitong si Manrique
diquit ni Leonor na eauiiiuili

natanim sa puso ang sintang malaqui.
Mulang mag hiualay niyong pag uusap

itong si Manrlque at ang Cond eng hayag
balisa ang loob hindi mapanatag
ualang eahusayan balio ang eatulad.

Halos arao gabi siyang iniisip

ang manga paraang dusa,i
7
maihibie

ualang minagaling ang puso at dibdib
eun di maea-usap ang saganang diquit»

Madama Leonor baquit ea natingnan
nang dalauang mata sa eeldang tahanan
payapa eongr loob ngayo,i, nahalinhan
nang matinding hirap Siyang pinapasan.
Dalaua epng mata baquit di nabulag

nang dinaea titig sa buang sumieat
disin di quinamtan calumbaya,t, hirap
na bumugso ngayon sa buhay uutas.

Manrique ay baquit ngayon tumatangis
di may panahon pang sueat na ihibie

yaong si Leonor pag sadyaing tiquis

sa eaniyang eelda hirap mo,i, mabatid,
. Siyang minatapat loob na sarili

ang pag sadyain eo ang sintang quinasi
upan ding palarin sa inaui-aui

mag dala nang habag at auang malaqui.
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*

Ano,i, nang maliban manga ilang arao
naparoong tiquis sa Palaeio Real
euarto ni Leonor sasadyaing tunay
doon ihihibie ang sintang sinimpan.
Lumaead na siya pagdaca,i, tinungo

euarto ni Leonor sa puso,i. gurnulo
dito nasalubong nang Conde D. Nufio
tinanong na agad ang sadya,i, eun ano.

Baquit ea nangahas pumasoe sa eelda •

ano ang ibig mo at nasang talaga
sino ang nag utos sabihin pagdaea
nang aquing matanto ngayon palamara.

Sagot ni Manrique sa Conde D. Nufia
ualang ibang sadya dito sa Palaeio
pag ganap sa utos nang iyong vasallo
at may sasabihin sa eamahalan mo,

Uiea ni D. Nufio anong pipitahia

anong ihahanap at ibig sa aquin
natatalastas eo ito,t, ealilining

mula pa nang arab nang iyong pagdating\
May aelilang lihim aquing natatalos

dito eay Leonor eaya mo pinasoe
sa eeldang tahanan nang piling **lindog

nasa,i, gambalain ang puring inimpoe
Tugon ni Mariqiie eun mageagayon man

di aco,i, lalaqui na para mong tunay
matatanquilic eo babaying sino man
ualang sasansala sa aqui,i, hahadlang.

Lalo nang nagalit ang: mahal na Gonde
dito sa pag sagot nitong si Manrique
uica,i, dili bagay sa soldadong imbi
eatulad mo ngayon sa villa,i, lumaqui.
Manga dugong mahal sa iyo,i, dili dapat

at ieasisira nang dangal na ingat
na eun mabalita sa iba pang Ciudad
eahalayang lalo nang Dueadong hayag.
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Ang guintong malinis iba na ang lagay
sa metal na tanso at mababang eulay
lalo,t, eun mahalo at pisaning tunay
uala nang halaga ang guintong dalisay.

Ang caricta,t, ganda sa may dangal puri

doon mababagay sa manga Prineipe
lalo na,t, para eo na nag eaeandili

ngayon nang Dueado may sariling Gorte.

Tugon ni Manrique sa Conde de Luna
ang aba eong lagay na tubo sa villa

dinusta mo ngayon at inalimura
sampong pagea tauo dinamay na sadya.

Dahil sa pag ibig ang naguing dahilan
bunying eay Leonor nang galit mong tangan
sampo nang lagay eo iyong idinamay
alin eayang loob ang hindi mag latang
Ang lagay na ito aeo man ay aba

ang pinangalingan ay dugong mababa
dimo ma-aalia pag ibig na eusa
babaying sino man sa saeop mong lupa.

Sa nasa nang loob hinahangad ngayon
iyong sinansala sa puso mo,i, lason

tunay na pag ibig ay sa pinopoon
eampo nang buhay eo hangad ay malipoL

Aco,i, naririto at tumatalaga
anomang ibiguin sunod eapagdaea
hindi sumusouay sa nasa at pita

galit mo sa aqui.i, nang mapayapa na.

Sumagot ang Conde halos nag ngangalit
ang eulang na lamang pumutoe ang dibdib
dito eay Manrique malaqui ang galit

dahil eay Leonor sintang ini4big.

Ibig mo rin ngayon ang buhay mo taesil

tabae na pamutol ang siyang eumitil

inasal mo lilo hayop ang eahambing
maguing eabayaran ang hiningang angquin.
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Iyong hinahangad na mabiguiang hanga^

itong eapusungang gaua mong lahat na
sa labas nang bayan doon maquiquita
itong nag aalab na galit eong dala.

Tugon ni Manrique sa Oondeng marangal
tali sa loob eo doo,i, mag aantay
houag na sumala tuparin jnong tunay
sa ninanasa mong labas nitong bayan.
Doon ang pag sapit nang iyong malinin^

matantong totoo ngayo,i, sasabihin
ang talang mainit aniyong mag mamalio
na sa eaningasan ay siyang pagdating.
Paalam D. Nufio tayo,i, toag ealutas

nang ating usapan upanding maganap
sa ito,i, mauiea pagdaca,i

7
lumaead

itong si Manrique may galit na hauae.
Ang bagay na ito natanto pagdaea

bunying si Leonor loob ay balisa

eaya ang naisip ang habulin niya
eusang ipag tanong ngalang di quilala.

Ang nasoe sa loob manga papahamaG
dahilan sa aquin ang nangyaring sumbat
ngayo,i, payapain siyang ueol dapat
nang hindi matuloy galit na iningat,

Nang dili uieain nang alin ma,t, sino
na ang camataya,i, sala eong totoo

dahil sa pag sinta mula nangsimbuyo
eaya napahamae dalauang guerrero.
At nang maquilala matanto eo namai*

umibig sa aquin na di nagparamdam
na di naihibie sintang iningatan
at eusang inimpoe sa dibdib na eaban.
Sinunod ang nasang eaniyang maquita

itong si Manrique upang maquilala
na eusang umibig puso,i, nabalisa
nagtiis nang hirap calumbaya,t, dusa.
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Dito na lumaead at ipag tatanong
sa alin raa,t, sino na tauong masumpong
maituro lamang nang agad manoynoy
ang galit sa* loob hang hindi matuloy,
Nang nasa raan na,i, may tauong naquita

agad nang tinanong sinadyang talaga
dito nageataon Manrique,i, gayae na
tangeang tutuparin usap ni de Luna,
Agad itinuro doon sa pag laead

dito eay Leonot itong hinahanap
nang maquita niya lumapit na agad
ito ang sinabi at ipinahayag.

balitang Marte eun sa eatapangan
yaring sasabihin uliniguing tunay
di eaya mangyaring yaring eahilingan
sa isasamo eo na eun papayagan.

Dito sa pag lapit biglang napagulat
itong si Manrique tantong nanguilalas
hindi naquilala ang sintang liniyag

mue ha
;
i, natataepan belo nilang sangeap.

Napag uari niya sa quias at tindig

baga ma,t, ang muc-ha,i, hindi nasisilip

guinagalae mandin ang puso at dibdib
malaquing pag sinta tunay na pag ibig.

Mananalong Judit, eusang pagquilala
sumuauyong liogeod loob na balisA

houag ipageait mariquit na Ninfa
angr iyong liuanag na lubhang masaya.
Paanong pagsunod tuparin eo eaya

ang hindi quilala ay sundin ang nasa
malayong maganap ang lyong aeala
at sa hinihiling na ieasisira.

Tugon ni Leonor dito eay Manrique
diyata tunay nga lahat nang sinabi

eundi maquilala ang lagay eong yari
dili mo susundin ang nasa nang dili.
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Iyong ieaeait na eun may sinimpan

hilingin sa iyo nang sinot alin man
eapag di talastas mahihiyang tunay
eun hindi magbansag aang eaniyang ngalan,

Sagot ni Manrique 6 mahal na diosa
houag nang ipilit ang hindi quilala

panginoonin ngayon sundin eapagdaea
anomang i-utos agad tumalima.
Cun ibig masunod nasang hinihiling

ang aquing pamanhie sa dang*al na angquin
taquip nang mue-ha mo ay alising tambtng
nang di nanganganib ang puso,t, panimdim.
Mag uahi ang ulap na naeapipinid

sa mue^ha ni Febo, eusaing i-alis

at nang liuanagan itong sangdaigdig
nadidimlang loob nang mag sayang tiquis.

Diyata nga,t, tunay uiea ni Leonor
uaualing halaga ang linuogoy-lungoy
eun di maquilala ang lagay eo ngayon
dili matatangap ang eusang linayon.
Oo ang sagot nga nitong si Manrique

na di mag*babago loob na sarili

nang di matanto ang dangal mong iui

at inalilihim sa lagay eong imbi.

Ang hangad nang loob eaya di mabuesan
houag mataiastas mapag siyang tunay
ang isang mababa mahalay matingnan
ang may dangal puri ay maqui pan&yam.
Tinugon pagdaea bunying si Leonor

nagugulong loob na di mahinahon
sa hinihiling mo, ngayo,i, umaayon
taquip ay bubuesan nang iyong manoynoy.
Nang matingnan niya mabuesan ang mue-ha

sabay ang pag luhod. at tantong namangha
itong si Manrique naualan nang diua.
umid ang eatulad na ualang mauiea.
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Pinag saulang loob niyong inatauhan

nabuea sa bibig eahit buhay eo man
ang hilingin ngayon dili sumusuay
itong alipin mong tiguib ealumbayan.
Aoo mang ibiguin pauang masusunod.

tunay ang sabi xo maniualang lubos

ieaa aiig may tangan sa hiningang eapos
mamatamisin eo anomang idulot.

Ang nais eb lamang mariquit na Ester
nagugulong loob humusay na tambing
diyan sa bibig mo eusang mangagalins:
ang caguinhai^aha,t, hirap ay gayon din.

Uiea ni Leonor aco,i, napamaang
sa manga sinabi aquing napaquingan
ang alin ma,t, sino,i f mag tataeang tunay
sa di talastas eun di ngayon lamang.

Sagot ni Manrique banta co,i, talos na
di eo man sabihin sa ealae-han niya
buhay pinuhunan na di nangamba
suedang ieapaui nang tangang hininiga.

Hindi ea quilala mabunying Leonor
pag tatamong dangal nama.i, nagea taon
sa Palaeio Real aeo ay doroon
eausap nang Gonde na lubhang hinahon.

Siya mong pag labas sa tahanang eelda
naualan nang loob pag tama nang mata
aming pag uusap quinamtang victoria

uala aeong malay puso,i, nabalisa.

Na parang sumubiang sa dibdib pumaeo
na hindi maalis niyong pagea timo
dito na nagdamdam may sugat eong puso
magpa hanga ngayon hindi magea sundo.

Ang nasoe sa isip na aealang tunay
sadyain sa eelda ang iyong earietan

at saea ihibie ang sa pusong damdam
pinapasang hirap upang mabauasan.

\
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Doon sa pag laead tutunguhin eo na

quinalalaguian mong mariquit na eelda

siyang pagea tagpo nang Conde de Luna
malaqui ang galit na ualang eapara.

Iyo nang talastas ngayo^t, nalilining

ang bagay dahilan nang tipanan namin
ang lugar na ito eaya mo naratiiig

huluin nang bait pag isip isipin.

Caya pinopoon sa sinamo samo
nitong alipin mong ngayo,i, sumusuyo
taglain ang habag sa tapat na puso
houag ipageait ang aua mong tanto.

Bunying si Leonor hindi naea imie
limang carandama,i, pina ulie ulie

ualang matutuhan uieaing inatouid

dito eay Manrique tunay na umibig.
Ang sagot na lamang na ipinag badya

nitong si Leonor sa pusong balisa

manga ilang arao sadyaing talaga
aquing sasagutin hirap na lahat na.

Doon matatanto iyong ninanais
bayaang humusay yaring pag iisip

loob co,i> tanungin eun aaming tiquis

sa idinudulot turiay mong pag ibig.

Sagot ni Manrique di ea na nahabag
%

dito sa aliping luha,i, nalalaglag
ibig mo rin yata hininga,i, pumulas u

dito,i, maguing baneay sa matang mamalas.
Dieo ninanasa buhay co,i, lumauig

mag tiis nang dusa calumbaya,t, sdquit
eundi maeaeamtan sagana mong diquit

ibig eo pa ngayon hininga,i, mapatid.
Ng di na matingnan mue-ha mong masaya

dini sa puso eo nag bigay balisa
payapa na ngayon sa lahat nang dusa
itong alipin mo na naalimura.
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Aquing tutuparin ang pinag usapan

nang Conde de Luna sa labas nang parang
eueusain ngayon maalis ang buhay
ualang auang diquit aeo ay paalam.
Manrique mag hintay uiea ni Leono^

at)o,t, papanao ea at aalis ngayon
husayin ang loob bay-ang mahinahon
saea mag sisisi na eun maparool.
Ang sino ma,t, alin eapag nabibigla

dina maea urong eun mapanganyaya
eaya ang uiea eo ngayo,i, pumayapa
at ualin sa loob ang masamang tangea.

Na isip nang lahat tugon ni Manrique
mabunying Leonor loob eong sarili

uala nang halaga ang buhay na imbi
na paris eo ngayong ualang dangal puri.

Caya ibig eona pumanao umalis
ydring abang buhay na eahapishapis
maualay na ngayon sa mahal mong titig

at nang mapayapa ang saganang diquit.

Aeo ay paalam at uaeas na ito

nang di pagquiquita nang abang lineod mo
aquing tutuparin usap eay D. Nufio
nag hihintay roon paalam sa iyo.

Uiea ni Leonor ieao ay mag husay
ang galit sa loob sa Gondeng marangal
eaya ea piniguil nang matantong tunay
yaring sasabihin ngayon ay paquingan.

Diyata nga tunay ang iyong pag sinta

at taos sa piaso pag ibig na sadya
ngayo

;i, umaayon at tumatalaga
sa aquing sinabi ieao ay umasa.
Nang maringig itong binitiuang uiea

nitong si Leonor puso,i, napayapa
napaui ang hirap lumbay at dalita

at ang nahalili ang malaquing toua.
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Tugon ni Manrique aco,i, umaasa

nabitiuang dabi na aquing ligaya
alin eayang loob ang hindi mag saya
ea quinamtang palad ngayon sa pag sinta

Ngay6,i
7
tahimie na ang loob eong gulo

naalis sa dusa at madlang simbuyo
at napaui ngayon ang siniedt) siedo

nahalili toua na di mamageano.
Caya aquing mutiang guinilio eong poon

sintang pinag isa nagea laquip ngayon
sino man sa atin houag magearoon
nang sumbat sa pusong iealilingatong.

At ang aquing hiling sa iyong earietan,

anomang saeunang darating sa buhay
ipabalita mo eun matigyari lamang
dito sa aliping sueat pag utusan.
Dangan di mangyari ngayo,i, lisanin ea

malayo sa iyo sa titig nang mata
at ieahahalay nang puri mo,t, honra
sa alin, ma,t, sino na triacaquiquita.

Paalam sa iyo mutiang minariaahal
lunas na mabisa nang sa pusong daradarn
ang luha eo ngayon ang siyang libangau
sa dalauang mata parating bubueaL
Na sa pag uusap at pag hihiualay

naquita pagdaea nitong tampalasan
eseuderong lilo nang Gondeng marangal
pumanao na agad ang sueab na asal.

Itong si Manrique nang maeaaiis na
siya nang pag dating nang Conde de Luna
sa pinag usapang lugar na talaga
uala ang eatipan at hindi naquita.
Malaqui ang galit nang mahal na Conde

at hindi dinatnan itong si Manrique
loob ay balisa sa soldadong imbi
At linilingap din nang matang parati.
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Dumating na agad bunying si Leonor

humarap sa Conde sinabi ang layon
soldadong eausap hindi pinatuloy

eaya di naquita at dinatnan ngayon.
Houag ieagalit isueal nang loob

sa haguing eatipan nang hindi pag sunod
sinangsalang tunay hindi itinulot

maearating dito ang mula nang poot.

Ano
?
t, nag babahid ang manga eamay mo

sa dugong mababa hamae na soldado
dili eapurihan at dangal sa Reino
at ieahahalay hayag na Gondado.

Ano,t, hinahangad buhay ay alisin

hamao, na soldado tunay na alipin

hindi earangalan eun sa ganang aquin
at ieasisira nang puri mong quimquim.
Sumagot ang Conde dito eay Leonor

iyong sinangsala ang soldadong pusong
at hindi guinanap pag parito ngayon
dahilan sa iyo eun eaya na urong.

Ngayon eo natanto na unauang tunay
malaquing lingap mo manga pag mamahal
doon sa soldadong lilat, tampalasan
eaya di nasunod ang nayariug tipan.

Tugon ni Leonor sa Gonde de Luna "'

ang dangal mong h^uae siyang alaala

aquing linilingip'nang hindi mag maneha,
sa dugo nang tauong aliping hamae na.-

Ang puri mo ngayon ang siyang lingapin
sampo ni de Luna amang guiniguilio

uaualing halaga ang dangal na antgquin

dahilan sa poot Sei soldadong taesil.

Umalis aug Conde malaqui ang galit

dito eay Leonor at iniuang tiquis

dabil sa soldado na subiang sa dibdib

naguing lason ngayon at apdong mapait '
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Naer tuloy ang Conde noui sa Palaeio

balisa ang loob hindi magea tuto

<lahil eay Leonor pag sintang totoo

at naearagdag pa itong pangimbulo.

Nang dumating napga sa Palaeio Real
ang Conde de Luna tiguib ealumbayan
itong eseudero sumalubong naman
nangusap pagdaea sinabi ang paeay.
Cun eaya nag sadia sa mahal mong harap

yaring sasabihin nang iyong matatap
«sanginang sa aldea aco,i, lumalaead
at may sasadyain tangeang hinahanap.
Bunying si Leonor doon eo naquita

na isang soldado ang eausap niya

agad nang nag balie dito eapagdaea
nang matanto mo po gauaner di maganda.
Ang ul$a nang Conde si Guille,i, parunan

ngayon din dumating aquing inaantay
at nang matalastas ang guinauang tunay
nang lilong eapatid babaying sueaban.

Hindi na tiningnan ang dangal at puri

nitong pag eueupeop eapatid na easi

uinalang halaga nang lilong babayi
sa isang soldado loob ay nauili.

Dumatlng pagdaea aing bunying si Guillen
«a harap nang Conde nangusap na tambing
may dahilan yata ang sundo sa aquin
ngayong narito na ay iyong sabihin.

06 ang uiniea nang Conde de Luna
yaring sasabihin malaquing halaga
lason sa loob mo na ualang eapara
sueat ieapaui nang tangang hininga*
- Labis nga nang sama ang nagauang tunay
niyong eapatid mong pinaea mamahal
ea manga balita halos boong bayan
ang naeatatanto nang pag iibigan.
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Pangaeong matibay nang iyong eapatid

na ualang hahauae eamay na mariquit
liban sa soldadong lilo at balauis

at ualang pipiguil nang eaniyang nais.

Caya di umamin itong si Leonor
nang aquing pag suyo at linungoy lungoy
at uala sa loob anomang itanong

bagay sa pag sintang aquing linalayon.

Ang uiea ni Guillen sa Conde D. Nuflo

eun tunay ang s uicang ipinahayag mo
ano eayang dapat paraang gauin eo
at nang mahiualay sa lilong soldado.

Tinugon nang Conde itong si D. Guillen

uala nangang dapat na sueat na gauin
isang Monasterio ang pag laguian tambing
at sa madre Priora iyong ipag bilin.

Ang sino ma,t, alin na dadalao dito

tatauag sa pinto niyaong Monasterio
tungeol eay Leonor ane: sadyang totoo

sabihin ay uala nang Madre portero.

Cun siya,i, maeulong doo,ii mapag isa

ang lahat nang Madre ang eaulong niya
lilipas sa loob ang tunay na sinta

sa lilong soldado taesil palamara.
Uiniea ni Guillen ngayo,i, parurunan

sa eaniyang eelda na tinatahanan
aeo ang bahalang gumaua nang lalang

sa pag pasoe niya nang hindi sumuay.
Linisan ang Gonde lumaead pagdaea

agad pinarunan sa tahanang eelda
pagdating sa pinto tinauagan niya
itong si Leonor bunsoag sinisinta.

Maringig ang tauag ng eaeang si Guillen

nitong si Leonor lumabas na tambing
nang maquita eapatid na guilio

tinanong ang sadya eun ano ang dahil.
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Si Guille,i, sumagot ieao nga bunso eo

siyang tinalaga nitong pag parito

aquing ititira na sa Monasterio
siyang ninaaasa ngayon «ang loob eo.

Ano ang dahilan uiea ni Leonor
iyo ngang sabihin eaeang pinopoon
nang hindi balisa ang loob eo ngayon
at nang matalaatas ay eusang paroon.

Uala sa anoman ang uiea ni Guillen
ang pag pasoe doon nasa nang panimdim
loob eong balisa papanao sa aquin
at mapapayapa sa lumbay hilahil.

At may balita pang sa aqui,i, sumapit
ito nga ang lalong sueal niyaring dibdib
dito sa Oondado malaquing panganib
daratnan nang gulo manga liligalig.

Sagot -ni Leonor loob co,i, balisa

hindi mapag isip tantong nagtataea
dito sa Condado may nasang bumaela
sa lahat nang saeop nang Gonde de Luna.

Si Guille
;
i, sumagot siya ngang dahilan

at sa Monasterio doon ea malagay
sa masamang loob narito sa bayan
diea alaala anomang ligamgam.
At panatag naman loob ebng totoo

eun icao,i, naroon na sa Monasterio
hindi ea panimdim eaeang eapatid mo
ano mang dumating dito sa Condado.

Itong si Leonor sumagot na tambing
ano,t, ilalayo sa nasang mag taesil

eun di ang pangamba dahilan sa aquin
at pangagalingan nang iealalaguim. *

Baquit aeo lamang siyang ma-aalis
dito sa Gondado, na eun may panganib
binibining iba ano,t, di iligpit

na para eo namang malalayong tiquis.
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Ang sagot ni Guillen doon ca ay dapat

mahalo sa Beata loob co,i, panatag
at dito sa bayan lubhang alapaap
hindi mapalagay parating may sindae.
Uiea ni Leonor aco,i, sumusunod

sa iyong hieayat manga pag lamuyot
yamang sa magaling ang nasa nang loob
ngayon ay susundin nang bunso mong irog.

Lisyang eapalaran ito na ang muia
nang pag batis ngayon sa mata nang luha
ualang eahusayan at munting payapa
ang abang eatauan sa pag daralita.

Anong mararating doo,i, masasapit
na sa Monasterio eun aco,i, mapiit
nang aba eong buhay sa pag hihinagpis
di ang eamatayan parang inihatid.

Ang laead na ito tutunguhi,i, hueay
nang eatauang aba na ealilibingan

dalaua eong mata dili nasilayan
sintang si Manrique nagealayong tunay.
Cun iyong maalaman dito ay uala na

sa quina Maguian na tahanang eelda
sintang si Leonor mula nang balisa
anong asalin mo Manrique eong sinta.

Caya paalam na sintang iniibig

uala ea man dito sa aquing pag alia

pag ibig sa iyo narini sa dibdib

at natatanim nang hindi mapapaenit.
Nag eataon naman doon sa pag laead

nitong si Leonor pag alis na eaguiat
ay siyang pagdating nang may dalang sulat
nasang ibibigay sa sintang liniag.

Pagdaca,i, hinanap ay hindi naquita
aa loob nang Ciudad ipinag tanong na
may isang nag sabi doon itinira

isang Monasterio /quinalalaguian niya.
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Nag balie na agad 'niyong maalaman

dito sa nag utos nang di nag aantay
pagdaca,i, sinabi uala sa tahanan
na sa Mpnasterio doon inilagay.

Ano,i, nang matanto uala si Leonor
nitong si Manrique puso,i, nalingatong
sampo nang hininga halos magea buhol
ea bumugsong saquit na ualang eaueol.
Mayroong dahilan eun eaya napasoe

itong si Leonor 6 nasa nang loob
sa pinag tanongan inusisang lubos
eun anong dahilan nangyaring sigalot.

Ano naman eaya ang dapat na gauin
sintang si Leonor ay maquita natin
sa quinalalaguian doo,i, maearating
tuloy maea usap mutiang guiniguilio.

Cun dieo maquita ang mula nang hirap
ualang eahusayan loob co,i, bagabag
eun hindi mangyari aquing maeausap
ngayo,i, mapapaui ang hiningang hauae.
Tapus na ang toua,t, lugod na quinamtan

nang eami mag quita piguilin sa raan
sa. boong isip co.,i, sa mundong ibabao
aeo ay uala nang eaparis sino man.
Ang sagot ni Guzman may paraang iba

"
v aeong na iisip gagauing maganda
quita,i, sasamahan ualin ang balisa
sa loob at puso tunay na mag saya.

Diyata nga.t, totoo ang sabi mong lahat
aco,i, maniuala siya,i, maeausap '

at eun mageagayon ariin eongpalad
nitong guinaua mo eatoto eong liyag.

Oo, ahg uiniea nang buoying si Guzman
ngayon ay gumayae quita,i, sasamahan
na aa Monasterio doon ay bantayan
pag panaog niya tungo sa simbahan.
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Aquing ipag balie dito eay Leonor

malaqui ang lumbay na ualang eaueol
elahil eay Marique eauangis ay ulol

iiindi maeausap nang pag alis doon.

Ito ang pighati at lumbay na dala
di ieatahimie loob co,i, balisa

hindi maeatulo^ siyang alaala

sa arao at gabi naualay na sinta.

Caya riga ang aquing guinagaua lamang
-eusang manalangin sa Dios na mahal
at sa Virgeng Ina cami,i, eaauaan
ilayo sa tueso at dilang easaman.
Sa pananalangin nitong si Leonor

ay siyang pag dating pusong may lingatong
itong si Manrique dito na nanaghoy
nasapit nang palad na napaearool.
Dinaan sa auit pinag daanang hirap

mula nang maualay sampong sa pag hanap
#,ng balang masumpong ay quinacausap
ngayo,i, uliniguin at nang matalastas.

Puso co,i, balisa dili matahienie
linihim ang nasa at eusang pag alia

nang ito,i, matanto mula na nang hapis
iialos ieapaui hiningang tangquilic.

Ngayon inaaquiat nang hirap at dusa
ang abang eatauan ng maguing bangeay na
aang aquing tamuhin ang toua,t, ligaya (

agad na nauala at iyong quinuha.
Dadalhin eo ngayon hangang eamatayan

«satauang dinusta nang aliping tunay
dito sa pag asa yaring aquing bangeay
sampo nang pag ibig nang aquing libingan.
Poong sinusuyo ngayon ay mahabag

sa linungoy lungoy nang lingeod na tapat
houag mong ieait mue-hang maliuanag
pioto,i, aabangan Monasteriong hayag.
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Nang maringig ito sa voces na badya

itong si Leonor tantong na pataea
ito,i, si Manrique at uala nang iba

dini sa loob eo ngayo,i, bumalisa.
Uica,i, mag hihintay dito sa pintoan

nitong Monasterio maeausap lamang
sundin eo ang nasa houag mauieaan
nang sintang balisa puso,i, magdaramdam.
Nang quinabucasan nang mag liliuanag

itong mag easama sila ay gumayae
doon sa pintoan binantayang agad
nitong si Manrique at nang maeausap.

Siya nang pag dating niyong manga beata
sampo ni Leonor dito ay easama
itong si Manrique nang matanao niya
sinalubong agad lumapit pagdaea.

Maquita ni Leonor sintang si Manrique
dito napahiyao jay! ang eaniyang sabi
siyang pagea bual agad sinaebibi

tuloy itinaebo sa labas nang Corte.

Bunying si Leonor di naea-aalam
niyong pagea tauo at uala ngang malay
di maitatacbo,t, madadalang tunay
hangang maearating sa labas nang bayan.
Nang sila,i, maeasapit eaparanga,!, gubat

eumita nang bahay matuluyang agad
itong si Leonor upan ding magbauas
manga ealumbayan dalamhati,t, hirap.

Ano,i, nang mapanhie sa bahay malagay
bunying si Leonor doon natauhan
nang maquita niya itong quinalaguian
isip ay nagulo tantong napamaang.
Manrique tinanong baquit nangahas ea

sa lugar na ito aeo ay dinala]

laquing easiraan pagea alimura
dimo na tiningnan sarile eong honra.
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At eun aco,i, mahal sa puso mo,t, dibdib

sa guinauang ito tunay ang pag ibig.

iiindi maeaeamtan ang pula,i, mabahid
sa dangal at puri na tinatanquilic.

Dimo na inisip itong mangyayari
sa loob at labas nitoag boong Oorte
eapag namalayan nang eaea eong easi

buhay co,i, panganib sa galit na iui.

Tugon ni Manrique Leonor eong liyag
,

houag mong sayangin perlas ay malaglag
sa dalauang mata sa lupa ay maealat
nang hindi maramay bnhay na iningat.

Leonor eong ibig houag mabalisa
ang loob mo ngayon lisan ang pangamba
aampong dalamhati calumbaya,t, dusa
nang di eo matingnan ang hirap mong dala*

Cun eaya nangyari yaong pangangahas
hindi eaeulangan sa iyo nang pag lingap

<iang;an ang pag ibig siyang humieayat
dini sa loob eo ang nag bigay laeas.

Pinaram na lahat ang hiya at taeot

buhay pinuhunan sa nasang matalos
yaong quinalaguian nang iyong alindog

maquita ea lamang ligaya nang loob.

Bunying si Leonor lumbay ay sabihin

ea eaeang eapatid sa galit na angquin
easamang si Guzman siya nang pagdating
sinabi pagdaea may habol sa atin.

Nabalitang agad sa Oonde de Luna
i\ng nangyaring ito natanto pagdaea
raalaqui ang galit na ualang eapara
ang manga soldado pinagayae niya.

Sagot ni Manrique sa eatotong liyag

ang manga easama ngayon di,i, igayae
ito,i, panahon na nasa,i, matutupad
sa Oondeng eay Nufio galit eong iningat.
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Guzman ay tumugon sa eatotong hirang

bahala,i, aeo na sa paquiquilaban
sintang si Leonor siyang alagaan
eung dumating dito ang manga eaauay.
Di pa natatapos yaong pag uiuiea

nito ngang si Guzman sa eatotong mutia
naringig ang ugong nang soldadong madla
ang bunying si Guillen ang puno sa digma.
Nagulo ang loob nang biglang pagdating

at silang dalaua ang daratnang tambing
niuiea ni Guzman ngayon ang gagauin
aeo ang matira sila

;
i, haharapin.

Ilayo pagdaea ang sinta at ibig

at doon pumisan ating manga eabig
nang mailagan mo malaquing panganib
sampo nang sininta minumutiang ibig.

Tugon ni Manrique loob co,i, alapaap
buhay mo,i, panganib sa manga ealamas
hindi masasaho nang caliz na hauae
nag iisa-isa uala eang aquibat.

Uiniea ni Guzman houag eang mangamba-
sa ganitong guipit tapang ay isadya
eun ang earamihan nang manga eabaea
ang isasaloob di mag vivictoria.

Cundi maeagahis sa manga ealaban
tayo ay umurong ang mabuting laiang
sintang si Leonor siya mong alagaan
hangang maearating sa easamang tanan.
Houag na manimdim at pumayapa ea

bahala ay aeo sa lilong eabaea
eusang magpahabol nang lumulong sila

hangang maearating sa nasang talaga. >

Sagot ni Manrique aquiti nang talastas
tapat ang loob mo ualang halong sumbat
na hindi nag bahid cahima,t, eabaeds
malinis na parang camuc-ha,i, busilae.
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Uiniea ni Guzman pag pilitan ngayon

ang m&layong agad mutyang si Leonor
siya nang pagdating niyong raanga eampon
nang Conde de Luna na soldadong habol.
Agad sumalubong at naqui pag laban

itong si Manrique sa soldadong tanan
eampo nang eatoto bayaning si Guzman
ang camuc-ha,i, leon at tigreng matapang.
Na sa ealaunan nitong pag babaea

paurong ang laban nitong mag easama
itong si Leonor na sa lieod nila

di humihiualay sa easi at sinta.

Ang dahilan nito sa eaeang eapatid
sa taeot at hiya siyang nag calaquip
ayao na silayan ang mue-hang mabangis
ang laman at buto halos nanginginig.
Nang di maeagahis eay Guilleng soldado

sa caliz ni Guzman parang ipo-ipo

nang tapang at dahas na di mamageano
agad nagsi taeas Giudad ay tiaungo.

Nang sila,i, dumating labas nang Giudad
doon itiniguil ang soldadong lahat
gumaua nang real raapahingang agad
dahilan sa pagod na di hamae-hamae.
Ang uiea ni Guillen tayo ay mag isip

nang gagauing dapat sa lilo,t, balauis
eun pag pipilitan na ating maraquip
hindi masasaho buh^y ay panganib.
Maraming soldado ang quiquitlang buhay

niyopg si Manriqueng lilo,t, tampalasan
lalo yaong isa naguing eaalaebay
mabangis na salot ang caliz sa eamay.

« Ang tugon nang iba ang mabuting gauin
aming na aeala na minamagaling
ang lilong Gitana siya nating daepin '-,

at dalhin sa bayan sa e&reel eulungin.
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Pinagea iaahan ito nang lahat na
na siyang parunan hulihin ang Ina

eun ito,i, matanto niyong palamara
aa loob nang Cindad papasoe pagdaea.

Sila,i, lilisanin ang pag babaliean

itong mageasama dito ay naiuan
buriying si Manrique nag pupuring tunay
sampo ni Leonor sa eatotoag hirang.

Gundi ang laeas mo sa ami,i, nag tangol

sa manga eabaea buhay ay nalipol

sampo nang sininta bunying si Leonor
hindi ma isulit ang sinapit ngayon.
Tinugon ni Guzman ang eatotong ibig

ang lahat nang yaon talaga nang Langit
sueat pasalamat sa auang na eamit
di napalamara buhay na tangquilic.

Ngayon ang uiea eo tayo ay eumita
isang matuluyang bahay na talaga

naliliguid ngayon nang madlang pangamba
sueat pag ingatan itong lihim nila.

Nagugulong loob ngayon ay lilisan

at ang sasabihin sa Gitanang lumbay
sa arao at gabi hindi mapalagay
dahil eay Manrique mutiang minamahal. .

Ualang eahusayan loob na totoo

nitong nag andueang inang nanglolomo
eun ilan nang arao na inaantay eo
hindi dumadalao na naparirito.

Ang naisip niya laebain ang Oiudad
bunsong si Manrique nang maquitang agad
nang hindi balisa,t, loob ay masindae
at nang mapayapa puso,i, mapanatag.
% Gumayae na tambing at lumaead nanga
tinungo ang Giudad na eaniyang nasa
halos na liparin nang maqttitang eusa
yaong sinasamyong bulaelae nang toua.
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Nang sumapit nanga sa labas nang bayan

nabalitang agad ang tahanang real

nang manga soldado ng Gondeng marangal
dito sa Gitana agad pinag laebay.

Nagtuloy pagdaea na hindi nanganib
real nang soldado na eaniyang nais

nang dumating doo,t, anyong malalapit

sa manga soldado pinag siyang tiquis.

Nang maquilala na nang mga soldado
pinag sungabanang hindi magea tuto

naualan nang loob istp ay nagulo
nang abang Gitana sa bagay na ito.

Nangusap na agad hindi naeabata
anong nagaua eong hindi minaganda
dito sa inasal at pag alimura
agad tinalian di taho ang sala

Gaya naearating sa real na ito

dahil eay Manrique ang siyang hanap eo
inyong easamahan tunay na soldado

hindi naquiquita ang bunsong anae eo.

Ang sagot nang lahat nasa ea rin namin
eun eaya guinapos amin eang dadalhin

sa harap nang Conde doon malilining

eun ano ang sala guinaua mong tambing.
Caya nag babantay sa labas nang bayan

at nag tayo rito nang tahanang real

dahil sa anae mo ang siyang dahilan

hindi sumisipot malaon nang arao.

Aming hahanapin eung siya^i, maraquip
ang bilin nang Conde totoong mahigpit
houag patutulin nang manga matouid
pagdaea ay dalhin sa eareel isilid.

Sagot nahg Gitana aco
(
i, paualan

aquing hahanapin eahit nasaan man
upan ding maquita,t, aquing matagpuan
ang bunsong anae eong pinaeamamahal.
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Hindi mangyayari ang uiea ni Guillen

icao,i, ihaharap sa Conde,i, dadalhin
eung ano ang ibig na sa iyo ay gauin
houag nang umulit muli pang tanungin.

Diyata ang anae eo uiea nang Gitana
mag mula na ngayon hindi maquiquita
sa aqui,i, sabihin ang nagauang sala

ngayon nang matanto nang inang may dusa.
Ang uiea ni Guillen doon mababatid

sa harap nang Conde ang nagauang lihis

nageataon naman dito ay pag sapit

nitong si de Luna eay Guille,i; nag sulit.

Tinanong pagdaea nang Condeng marangal'
itong nagagapos anong salang tunay
at eahabag habag itong pagea lagay
ang luha sa mata.i, hindi nag tatahan.
Ang tugon ni Guillen ito nga ang ina

niyong si Manrique liio,t, palamara
agad sinungaban niyong pagcaq«ita
nang manga soidado guinapos pagdaea.
Pinapag nananao sa loob nang Ciudad

matantong maigui guinagauang lahat
at ang tahi tahi sinadya ang anae
eaya naearating sa real na hayag.
Ngayon ay matira houag pauaualan

eareel na madilim doon ipalagay
eun ito,i, matanto anae na sueaban
pilit na papasoe sa loob nang bayan.
; Ang uiea nang Conde agad ngayong dalhin»
at sa bilanguan ipasoe na tambing
nang doo.t, mapiit ang ina nang taesil
nang di maeatanan ing-atang magaling.
Tumanong na muli ang mahal na Conde

iing sinadya ninyo ano ang nangyari
at sa iyong eapatid lilong eay Manrique
ngayon ay sabihijt, matantong maigui.
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Sumagot si Guillen nang mapag talastas

ang sinapit namin bagay sa pag hanap
agad natagpoan sa labas nang Oiudad
yaong si Manrique tampalasa,t, sueab.
Nang aco,i, maquita soldado ang abay

binunot ang caliz humarap na tunay
may easamang isa na umaagapay
minulan na rito aming pag lalaban.

Doon sa ealuatan manga pag babaea
abay na soldado hindi maeaeaya
aquing inaurong at nang mapahinga
saea pag baliean ang nasang talaga.

Malaqui ang galit nitong si D. Nufio
nang matanto niya loob ay nagulo
at hindi naraquip si Manriqueng lilo

at eusang lumaban sa manga saldado.
Uiniea ni Gruilleri piguilan ang poot

houag iealumbay isueal nang loob
hangang di maraquip di aeo tutugot
ang? buhay na angquin cahima,t, maayop.
Cun dinaramdam mo itong na pag sapit

lalo na sa aquing tuday na eapatid
ang dangal co,t, puri na tinatangquilic

hinamae na lahat naner lilo,t, halauis.

Ang sagot nang Conde ang balang ibiguiD
iyong maausunod anoman ang gauin
ualang sasansala na sino raa,t, alin

ea iparurusa buhay may alisin.

Nag tatalong loob isip alaala
nang Condeng marangal dahilan sa sinta
aquing lilisanin ang ipagbabadya
bunying si Leonor sa lumbay na dala.

Laguing sinasabi nitong si Leonor
nasapit nang buhay at narating ngayon
na sa boong Ciudad ang ibinabalong
ay pauang pag eutya sa buhay eong gahoL
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At yaong bulungang malaeas sa hiyao

sa baeod nang eutyang nangag uunahan
nang manga pag buag at .pamumulusan
nang famang masamang pangquitil ng buhay.

Mata,i, nang libangin yaring alaala
hindi nag babauas ang sa pusong dusa
bageus nagdaragdag hirap na lahat na
at mapapalagui na ualang ligaya.

Sa galit ni eaea siyang dalang hapis
dini sa buhay eo eusang mag aalie

lalo na ang Oonde at ang ninanais
ang buhay mo ngayon pang lunas sa dibdib.

Tugon ni Manrique sintang minamahal
ang lumbay sa loob ngayon ay bauahan
at sampo nang luha sa mata,i, nunueal
nang di ang buhay eo eusaing maualay-
Ang isinusueab nang puso at loob

at na alaala nang iyong alindog
itong quinalagyan tunay na nag eupeop
sintang may tangquilic sa iyo,i, nag lilingeod.

Quinasuclaman sa aquing aeala
itong aquing lagay at dugong mababa
at hindi eauri ang soldadong aba '

salat sa lahat na anoman ay uala.

Sa isang may puri manga anae mahal
may tinatanquilic na sariling dangal
hindi ueol dapat sa dugong malinao
ang due-hang lagay eo at ieahahalay.

Ninasa mo ngayon ang maiuan dito

ang sintang nag tapat ualang pag lililo

nguni,t, bago lisan ngayon ang buhay eo
bangeay co,i, hihilig sa parang at^damo.

Tinugon pagdaea nitong si Leonor
lihis ang aeala sa pusong lingatong
ang pagea lait eo alaala ngayon
dinamdam nang loob na ualang eaueol.



— 45 —
Sagot nl Manrique sa iyong pag lingap

at sa uiuieain nang maeatatatap
sa puso at loob ualang easing bigat

ito ang dahilan nang hapis at sindae.

Caya sa dangal mo na tinatangquilic

nang hindi panietan nang pula,t, mabahid
dito ay bayaang mag isang mag tiis

nang hirap at dusa hiningaa, mapatid.
Uiea ni Leonor lalong nauliilan

Manrique ang aquing saquit na dinamdam
ngayon eo natanto ang loob mong tunay
di maeapapaui nitong ealumbayan.

ieao ang ligayang na eapagdaragdag
nang bangis nang s&quit sa nasauing palad
hindi magagamot dinadalang hirap

bageus na pangquitil sa buhay na ingat.

Ang pagdaralitan^ aquing binabata
at pag lingap ngayon tunay na pag sinta

na di ibig lisan nang dalauang mata
nang pag mamahal eo. na ualang eapara,
Liban na sa iyo tunay na sisilid

siyang nalalaman sa eaban eong dibdib

at inaasahan pang lunas sa hapis
nitong quinandili at iyong inibig.

At eung natatanto at napag nonoynoy
hindi na binuesan ang bibig eo ngayon
subiang man sa puso at mabisang lason
tiniis na sana^t, di ipinatuloy.

Asa co,i, papanao munting eahirapan
lalo pang nag ulol ang bigat na tunay
ngayon eo natalos anoman ang damdam,
babathin sa loob eahit ieamatay.

Sagot ni Manrique puso i, tumahimie
at ualin sa loob manga hinanaquit
luhang tumutulo na namamalisbis
sa pilie mata mq hindi napapatid.
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Bayaan na ngayon ang palad na liusil

tugon ni Leonor sa hirap na angquin
mabigat na dala inalulang tambing
nang hindi maeayang dusang sapin sapin.

Ngayon eo natanto ang manga pag lingap
dito sa naamis na sinta mo,t, liyag
eauangis ay tapon dito,t, nauaeauae
nang eatauang aba na eahabag habag.
Tugon ni Manrique houag ipatuloy

sinsay ang aeala guilio eong Leonor
eun tunay sa pusong aco,i, haguing lason
pangquitil sa buhay tangquilic mo ngayon

Basahin sa isip ang eadalisiyan
nang ,aquing pag sinta sa loob ay tunay
na hindi nag bahid nang anoman lamang
at naeaeauangis malinao na eristal.-

Sinusuboe uari tapal eong pag-ibig
nang iyong matanto eun taos sa dibdib
aeo sa sarili ay ang hinanaquit
ang naguing panilo eaya eo nabatid.

Gayo,i, tumahimie yamang talastas na
ang loob mo ngayon tunay na pag sinta
pumanao sa puso ang tahang balisa
agad napayapa sampong alaala.

Dito napahinto sa biglang pagdating
manga pag uusap nitong mag sing guilio
agad sinalubong ang eatotong tambing
nitgng si Manrique tinanong ang dahil.
Guzman ay sumagoi sa eatotong liyag

eaya naparito nang iyong matatap
soldado ni Guillen dinaqnip dao agad
ang ina monj? mahal tinuloy sa Oiudad.

Sagot ni Manrique ano ang dahilan
nang nagauang sala nang ina eong mahal
at dinaquip nila binilangong tunay
ito ang ibig eo ngayong maalaman.
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Ang tugon ni Guzman dahil sa pag hanap
at malaong arao diea namamalas
eaya pinag laebay ang loob nang Giudad
doo,i, nang maquita dinaquip nang agad.
Bubuntuhaag galit nang manga soldado

ang mahal mong ina nang dahil sa iyo

lalo na si Guillen may galit na totoo

nasa,i, maraquip ea quitlin ang buhay mo.
igayae pagdaea uiea ni Manrique

ating easamahan ihandang maigui
aquing parurunan sa loob nang Corte.

at ipamamanhie sa mahal na Conde.
Cun hindi pumayag sa aquing anyaya

sa sabing malubay ang Conde de Luna
ay eueuning pilit ang mahal eong ina
sa loob nang eareel niyong pagdurusa.
Humayo na ngayo,t f ang papag usapin

ang tapang at laeas hauae na patalim
oun eulangin palad doon ay mailing
sa guitna nang eampo ang buhay na anquin,
Mabunying L6onor minumutyang ibig

quita,i, malilisan piso,i, tumahimie
aquing hahangoin sa eareel piniit

ang ina eong aba na nag cacasaquit.
Aco,i, houag iuan uiea ni Leonor

anong eararatnan nang buhay eo ngayon
sa pangungulila at tinaghoy taghoy
ang ieapapaui nang hininga tuloy.

Hindi malalaon eay Manriqueng uiea
aco,i, mag babalie pinopoong mutia
ang mahal eong ina aquing matimaua
sa quinalalaguiang hirap at dalita.

Maringig ang tugtog sa pagea eapisan
tanda sa pag laead nang easamang tanan
itong si Manrique aalis papanao
hauae ni Leonor at ayao bitiuan.
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Na sa eadalasan guimbal nang pag tugtog.

hindi mapalagay eay Manriqueng loob
at ayao bitiuah nang easi at irog

pumiglas na agad tuloy na nag lagos.

Nang maiuan nanga itong si Leonor
lumbay ay sabihin na ualang eaueol
siyang naguing palad titiisin ngayon
gauad nang inibig puso,i, malingatong.
Uala nang halaga yaring. aquing lagay

ang manga pag luha hindi na tinanao
ngayon di,i, aalis at tuloy lilisan

itong quinalalaguiang tinirahang bahay.
Cun toteo nga baga ansr manga pag ibig

at minamahal niya sa puso at dibdib
aco,i, lilingapin houag mag hinagpis
hindi itutuloy ang eaniyang nais.

Bttnying1

si Leonor lilisanin muna
at ang sasabihin ang Conde de Luna
nang quina bueasan nang pagea umaga
na pag isip nanga paraang maganda v

Uiea ni de Luna eay Guilleng eatoto
eun sacali,t, masoe at dalauin dito

inang napipiit na sa ealaboso
niyaong si Manrique ay iparaquip mo.

Dalhin ninyong bigla sa loob nang e&reel
na para nang ina doon ay piitin

ang iparurusa igauad na tambing
nang hindi mag luat ang buhay nang taesiL
Nang oras ding yaon ay siyang pag sapit

nitong si'Manrique na eahapis hapis
doon ang talaga usisaing tiquis

naguing easalanan inang iniibig.

Manrique naquita Conde ay nag utos
hulihin ang sueab at taesil na loob
niyong lalapitan rnang manga soldados
caliz ay binunot\at agad namooe.
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Soldado

T
i, lumulong quiEubcob pagdaen

itong si Manrique sampo nang easama
sabihin ang dahas nang paquiquibaca
eatotong si Guzman sa tapang ay sadya.
Malaqui ang gulo na di hamae hamae

manga namamayan tantong nanguilalas
ang acala,i, moro pumasoe sa Oiudad
siyang sapantaha manga tauong lahat.

Dumalo pagdaea agad pinarunan
ang tangea nang loob itangoi ang bayan
dito na naquita huebong nag lalaban
sa manga soidado sila

T
i, naquipisan.

Ingay sabihin pa gulo ang lahat na
lalaqui,t

?
babayi loob ay balisa

dahilan sa anae sampo nang asaua
ang inaluluha nang dalauang mata.
Hindi nag tatahan nang manga pag tangis

matanda at batang dinatnang ligalig

sa loob nang Ciudad malaqui ang hapis
dahilan sa ingay ealansing nang caliz.

Ano,i, sa ealouatan nang paquiquihamoc
nitong si Manrique sa manga soldados
bumaha nang dugo na eataeot taeot <

ang boong lansangan ang camuc: ha,i, ilog.

Bangeay ay nag lutang at ibang may sugat
at naghihingalong nag aantay oras

doon nalulunod dugong lumalabas
sa eatauan nila siyang umuutas.
Na sa eadiliman nang gabing mapanglao

quislab nang patalim ang naguiguing ilao

itong si Manrique na pag talueupan
nung manga soldado naguipit na tunay.

Ualang magagaua sino mang guerrero
ang tapang at laeas sa eabaeang huebo
na sa earamihan nang manga soldado
lalo,t, nag iisa sa guitna nang eampo,

4
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Dito na guinapos ang eahabag habag

abang si Manriqueng quinapos nang palad
sa Conde de Luna dinala nang agad
nang mabiguiang1

sisi at dusang marapat.
Oatotong si Guzman sampong manga saraa

siya,i, nag papahabol sa manga eabaea
ang labas nang bayan ang siyang pinunta
at nang maligtasan ang manga pangamba.

Itong si Manrique nang siya.i, maharap
sa mahal na Conde galit ay di hamae
ang uiea ni Nuno ngayon mag babayad
nitong guinaua mo tampalasa,t, sueab.

Ngayon mo eaeamtan dusang ieaeapit

apoy na galit eong natipon sa dibdib

ang buhay mo lilo ang papauing tiquis

iunas na eahiyaiig na itatahimie,

Panatag na ngayon at ualang hilahil

ang sama nang loob papanao na tambing
nasunod ang nasa nang puso,t, panimdim
sa malaong arao na iquinalalaguim.

Sagot ni Manrique sa Condeng marangal
aeo,i, ualang taeot sa galit mong tangan
sa iparurusang iyong ibibigay

aquing tinatangap at susunding tunay.
Ito ang palad na nang buhay eong aba

tamuhin ang hirap at madlang dalita

sintang si Leonor siyang naguing mula
nang galit sa aquin nang Gondeng daquila.

Soldado,i, ilaead uiea ni de Luna
nang maeulong ngayon itong palamara
sa ieatlong arao ang aquing senteneia
pugutin ang ulo sa guitna nang plaza.

Dinala pagdaea nang manga soldado
itong si Manrique eamay nagagapos
dumating sa pinto agad ipinasoe

madilim na eareel na lubhang maluneot.
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Gitana,i, mamasdan ang anae na sinta

agad nilapitang may luha ang mata
saea itinanong anong naguing sala

at quinapootan nang Gonde de Luna.
Itong quinaratna,i, hindi mapag euro

siyang 'dalamhati niniyae eong puso

ualang easalanan na guinauang lieo

pinarurusahan dili eo mat&nto.

Pag hanap sa iyo bunsong minamahal |

eun eaya lumapit sa eanilang real

nang aco,i, maquita agad sinungaban
agad ipinasoe sa quinaLdaguian.

Ito ang dahilan nang aquing nasapit

nang dimo pag sipot sa inang may hapis

ang iquinabalisa loob eong tahimie

maea nagearamdam dieo nababatid.

Hindi umiimie itong si Manrique
ang lumbay sa loob ay lubhang malaqui

itong na pag sapit naualay sa easi

nangulilang lubos ang. palad na imbi.

Lumbay na bumugso hindi maeayanan
pag ibig sa ina ang naguing dahilan

lalong naearagdag an*sr si'ntang naiuan

halos ieapaui nang hiniogang tangan.

Dito eo lisanin pusorig m^iy lingatong

at ang sasabihin bunying si Leonor

sa pag laead niya sa bayan ang layon

pagdaca,i, naquita Guzrna,i/ sumalubong.
Nangusap si Guzman ang aquing eatoto

ngayo,i, napipiit na sa ealaboso

eun caya,t, dinaquip aang manga soldado

utos na mahigpit nang Conde D. Nu&o.
Aeo ang bahala liiea ni L^onor

aa eapanganiban ililigtas ngayon
Mndi papayagan buha,y ma,i, malipol

<ang nasang masama pilit miuurong.
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Cun hindi pumayag ang Gonde de Luna

sampo nang eapatid eaeang. sinisinta

at ayao urriamin sa hiling at pita

ay maguiguing galit ang samong lahat na.

Sumpa eo nga ngayon sa guilio co,t, ibigr

eun di mailigtas buhay na tangquilic

mula nanga ito pag hauae nang caliz

dito aa Gondado ang pamimiyapis.
Caya ng*a ngayon din tayo ay lumaead

nang agad dumating sa loob nang Ciudad
loob co,i, balisa eay Manriqueng liyag
niyong pagea eulong sa e&reel nang hirap.

Sila,i, bay-an muna at ang sasabihin
ang mahal na Conde at itong si Guillen
ang uiea ni Nufio ang nag bigay laguim
saan inilagae at inihabilin.

> Ngayon din hanapin sa labas nang bayan
doo,i, ipag tanong a,ng quinalalaguian
at hindi lalayo ang aealang tunay
dahil eay Manrique na sa bilangoan.
At eun matagpoan larauan ni Venus

ang aquing pamanhie nang agad sumunod
pag samo saraoin nang uieang mairog
nang hindi surnueal ang eaniyang loob.

Bahala^i, aeo na eun dito,i, sumapit
mag gauad nang hirap sa puao at dibdib
upang maquitaan baeas nang pag ibig

loob eong balisa payapa,i, mageamit.
Lumaead na eayo ngayo,i, siyasatin

manga suloe suloe dinaanang lihim
mkea nag iibig dumalo sa eareel
eun inyong maquita sa aqui,i, sabihin.

Dito na umalis at agad pumanao
pag sunod sa utos nang Condeng marangal
ay siyang pagdating nang alagad naman
na pinapag sabi nang sinadyang tunay.
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Bunying si Leonor sa iyo po ang sadya

aco,i, inutusan humarap na eusa

<cun may pahintulot ang eaniyang uiea

dito po,i, papasoe ibig maunaua.
t

Ang uiea ni Nuno ngayon ang sabihin

pahintulot eo nang siya.i, papasuquin

eaya hayo eana at aquing hihintin

nagugulong puso upan ding maalio.

Dito sa pagpasoe nitong si Leonor

pag harap eay Nuno lumuhod na tuloy

ang uica,i, patauad ang hingi eo ngayon

sa nagauang sala nitong abang eampon.

S {: Pag tindig Leonor ang uiea ni Nuflo

aeo nga ang dapat lumuhod sa iyo

at eusang ihain ngayon sa diquit mo
ainta co,i, amponin sa oras na ito.

- Ualang eahusayan sa arao at gabi

mula nang maalis sa loob nang Corte

dito na ang hirap siyang quinandili

nang abang eatauan sa dusa,i, parati.

Balisa eong loob dili mapalagay

na ualang ligaya\payapa munti man
quinaulayao dusa,x, ealumbayan

na siyang palaguing naguiguing aliuan.

* Ang dalauang mata luha,i, di maampat

hindi nag tatahan nang pinatae patae

aampo nang buhay eo ibig na pumulas

iunguhin ang hueay siyang hinahangad.

Caya mutiang poon houag ipageait

ang habag mo ngayon sa aqui,i, ilauit

dito sa aliping sadlaean nang saquit

nang tumagal tagal buhay eiong tangquilic.

Tugon ni Leonor hindi eo sinadya

dito sa hirap mo ihibie na eusa

a,ng sinta sa pusong laong inadhiea

at isinasamong ngayo.i, matimaua.
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Ang aquing talaga dito,i, hihiling-in

sa eamahalan mo,i, aquing sasabihin
eun minamatapat paualan mong tambing
yaong si Manriqueng quinulong sa eareeL
Pamanhie eo ngayon eun minamaganda

ipagealoob mo patauad na sadya *
doon eay Manrique abang ualang sala
na nabibilango.t, pinapag durusa.
Ang uiea nang Conde hindi matatangap

ang hinihiling mo sa puso,i, masaelap
at eun aayunan itong hinahangad
eaeamtan ng-ayon din ang aquing patauad..
Cun ipagealoob ang sa pusong nais

at sabihin ng-ayon tunay aeong ibig
di maeasusuay maeueuhang pilit

yaong sinadya mo sa eareel piniit.

Diyata nga,t, tunay eun di masunod eo
di mo papayagan ang hiling sa iyo
di eana nahabag loob mo,i, mag bago
sa#tinangis tangis, dalauang mata eo,

Tigas nang loob mo na di nag mamalio*
sa sinamo samo ngayo

(
i, lumambot din

luhang natatago lumabas nang tambing
dimo pa igauad patauad na hiling.
Ang tugon ni Nufio sayangin ay houag

sa dalauang mata nanalong na perlas
eundi mo susundin ang aquing hieayat
ninanasang tunay eamtan ay maliuag.
Anong hahangari,t, iyong mapapala

sa isang Trovador at dugong mababa
ualang puri,t, dangal eaeamtan mo,i, pula
at naquiquinabang nang aquing anduea.
Cun di paayunan ang hiling nang lilo

ang sinta sa puso ngayo,i, tangapin eo
sa loob ay uala pag sunod na ito
dahil eay Manrique lingap eong totoo.
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Sa hinihiling mo,t, iyong pinipita

eun taos sa puso tunay na pag sinta

pauiin mo ngayon ang taiagang balisa

nasa,i, masusunod hangad na ligaya.

Ang mahal na Conde ay ng mapaquingan
uiea ni Leonor na ipinagsaysay
malaqui ang toua sa pusO,i, quinamtan
laong ninanasa tatamuhing tunay-
Ang pagea totoo nga nitong pangungusap

ang uiea ni Nuiio ibig eong matatap
nang hindi balisa ngayo,i, mapanatag
sa malaong arao nag pasan nang hirap.

Aco,i, limaasa tunay nga ang sulit

na pangaeo ngayon dusa^i, mabibihis
aquing maeaeamtan eamay na mariquit
laong ninanasa nang puso at dibdib.

Sagot ni Leonor ieao^i, maniuala
marangal na Conde sa aquing uiniea

at iyong asahan ealangeap ay sumpa
na eundi mo eamtan buhay co,i, mauala.
Caya ang patauad ngayon ay gauin mo

nang aquing madala maeuha ang preso
nang di nag hihirap guinhaua

; i, matamo
agad nang pumanao dito sa Condado.
Ngayon nayari na ang aquing patauad

iyo nang abutin sintang liniliyag

at nang madala na doon sa nag ingat
na aquing Aleaide nang eareel na hayag,
Aquing aabutin uiea ni Leonor

ang iyong pktauad guinagauad ngayon
paalam sa iyo aeo, ay tutuloy
nang agad malabas yaong naeueulong.

leao ay mag hintay uiea ni de Luna
tanong eo sa iyo itong desposada
malalaon eaya ang iyong talaga
nang aquing matanto arao nang ligaya.
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Tugon ni Leonor na ipinahayag

nasa,i, eailaii man siyang pagea tupad
aquing sasabihin sa eaea eong liyag

nang matanto niya itong ating gayae.
Aeo.i, paalam na mabunying D. Nufio

lilisan ea ngayon dito sa harap mo
ang dalang patauad ang iraraos eo

at nang maealigtas sa madlang simbuyo.
Naniualang tunay sa aquing uiniea

ang mahal na Oonde malaqui ang toua
dito sa linalang at guinauang daya
sintang si Manrique maligtas na eusa.

Uala nga sa loob tungeol sa pag sinta

eun eaya humarap sa Conde de Luna
ang eapatauaran nang aquing maeuha
dahil

%
cay Manriqueng pinapagdurusa.

Itong si Leonor aquing lilisanin

dalauang ma& ina siyang sasabihin

pinapag hihirap sa loob nang eareel
ualang easalanan sa sinta ang dahiL

Uiea nang Gitaria dito eay Manrique
ieao ang dahilan bunsong aquing easi

nitong quinamtan eo birap na malaqui
eareel na madilim nitong real Gorte.

Tugon ni Manrique dito sa Gitana
itiguil mo na po ang hapis mong dala
at ang aealain maualay sa dusa
mali^tasan ngayon hirap na lahat na.

At nang matahimie ieao po,i, mahiga
bumubugsong hirap nang di magunita
na eun naeatulog puso mo,i, payapa
nang di maululan nang pagdaralita.
Sinunod apg hiling at eaniyang tinupad

nang houag sumueal ang loob nang anae
Oitana,i, humilig naeatulog agad
dahil sa malaquing quinacamtang puyat.
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Nang sa eay Manrique ito,i, mapagmasdan

himbing nang pag tulog na di ano lamang
inang nag tangquilic parating may lumbay
dahilan sa hirap nitong quinalaguian.

Dito ay toinulan manga hinanaquit
dinaan sa verso,t, eaniyang inauit

letrang pinag euro nang eaniyang s&quit
sueat ieamangha nang alin mang dibdib.

Anong himan aniya,t, nag papaea euyad
itong eamatayan sa manga pag utas

.

ang inaasahang sa hirap eaealag
Dios eo ay baquit pinapag lolouat. -

Ay Leonor sueat ang mag himutoe
inag s;abi sa iyo nang huling adios
malimbag sa puso laqui nang pag irog
nang eahabag habag na palad eong eapos.
Houag mong gugulin eun mabatid mo man

ang luhang eapatae at di earampatan
at sa pag liiilo yaring eamatayan
nag buhat nang galing ang qiiinahinatnan.

Caya hindi dapat sa iyoag loningning
sa bintanang mata luha,i, patuloin
at yaring pag ibig mulang naguing dahil
ang eareel na ito eua eaya sumupil.

Dito ay napatid letrang maeamand^g
nitong si Manriqueng ninita nang lunas
parang naealimot sa hirap at puyat
ang eahabag habag na eulang nang palad.

Nag eataon naman na siyang pagdatin^
nitong si Leonor sa pinto nang eareel
dala ang patauad nang sinta at guilio

at isang garrapa na lason; ang angquin.
Ang nasa nang loob eaniyang talaga

lason ay inumin bago masoe muna
sintang si Manrique,i, pauaualan niya
43uhay ma,i, matapos manao ang hininga.

ig



— 58 —
Cun aco,i, patay na dina masusunod

ang nasa nang Gonde mag lililong loob

ang sinta co naman payapa nang lubos
buhay ay lalauig at ualang sigaiot.

At nang malathala sa sang maliuanag
yaring eatibayan nang aquing pag liyag

buhay ay pumanao dahil sa pag lingap
sa sinintang aba maligtas sa hirap.

Gayo,i, iinumin tinaglay na lason
doon sa Aleaide, aeo ay tutuloy

ang dalang patauad nang agad manoynoy
sintang si Manrique nang malabas ngayon>

Dito na pumasoe agad nag tuluyan
bantay na soldado balang maraanan
siya,i, tinatanong eun ano ang paeay
ang dalang patauad paquiquitang tunay.
Nang sa Aleaide eaniyang maquita

agad iniabot patauad na ,dala

ano,i, nang matanto niysieap pagdaea
itong si Leonor sa e^reol na sadya.
Pag dating sa pinto agad na binuesan

nasoe ang Aleaide at sumunod naman
itong si Leonor doon sa lieuran
hindi natatanto ang patutunguhan,
Nang maringig yaong sa pintong ealansing;

nitong si Manrique pagdaca,i, natiguil

eun sino ang nasoe sa loob nang eareel
agad nabalisa ang puso,t, panimdim.
Nang maquita nanga nitong si Leonor

ang sintang inibig yumaeap na tuloy

ay Manriqueng buhay eun iyong liningon
ang aquing pag piguil dito,i, di naeulong,

Itong si Manrique nagulat na tunay
pag pasoe sa eareel pinahintulutan
sinta eong Leonor, ano ang dahilan
dito,i, naearating at aeo^i, dinalao.
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Malaquing halaga sa puso co,t, dibdib

ngayon co natanto tunay mong pag ibig

hindi pinayagan hangang di sinapit

itong quinalagyang e&reel nang hinagpis
Ano ang dahila,t, pin&yagan dito

at naeapasoe ea sa eareel na ito

sabihin mo ngayon at nang matanto eo
nang di alapaap puso co,i, magulo.

Sagot ni Leonor loob co,i, balisa

mula nang panauan sa bahay mag isa

malaqui ang bapis at pangungulila
at pinatae patae nang luha sa mata.
Pag lingap sa iyo eun eaya nag-laead

tinungo pagdaea ang loob nang Ciudad
maquita ea lamang siyang hinahangad
nang hindi balisa puso

}

i, mapanatag.
At bago pumanao ngayon yaring buhay

quita,i, magea usap gumaua nang daan
dito mo halatin na ang eatunayan
ng aquing pag ibig ang lingap mo,i, eulang»

Binati ea ngayon Manrique eong sinta

nang abang inibig sueat ipagsaya
iningat na buhay uala na sa dusa
sampong eahirapan naligtasan mo na.

Oras na talaga nang eamatayan eo
at mapag eueuro ang lahat nang ito „

eaya lumigtas ea nang mabasang totoo

lupang tutuntungan at daraanaa mo.
Ang manga pag ibig abang si Leonor

quinulang nang palad mamamatay ngayon
mumunti nang oras hindi malalaon
dito,i, maquiquita, sa lupa,i

y
buburol.

.Tugon ni Manrique, ano ang dahilan
sinong mangangahas sa iyoag earietan
hindi eo masabi ang eahihinatnan
mag aalis ngayon sa ingat mong buhay.
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Sagot ni Leonor, ieao ay lumabas
eareel na madilim na easindae sindae
papel ay dalhin mo minumutiang liyag

may firma nang Conde na iyong patauad.
Manrique sumagot at naguitlahanan

sa uiea nang sinta niyang minamahal
may firma ang Gonde sa anong dahilan
sabihin mo ngayo,i

t
sa aquin ay turan.

At nang matalastas maalamang totoo

nang hindi balisa loob eo,i, magulo
patauad na dalang iguinagauad mo
hindi mapag isip at maaeala eo.

Uiea ni Leonor nang iyong malining.

lubos mapag tanto ngayon ay basahin
a't mapag eueuro nang puso,t, panimdim
iyong maquiquita oras na darating.

Binucsa,t, binasa nitong si Manrique
at nang matanto nga galit ay malaqui
saea itinanong ang nuha sa Conde
nang eapatauaran sa buhay eong imbi.

Humayo na,t, lisan tugon ni Leonor
aeo ang nag sadya eusang naparoon
at aquing hiningi patauad mo ngayon
hindi iquinait sa aquing pag luogoy,

Hindi eo matiis na icao,i, matingnan
sa loob nang eareel pinahihirapan
alin eayang pusong eatigas tigasan
aliog mata eaya luha,i, di buealan.
Anong eahirapan eay Manriqueng sagot

eusang nag daragdag sa buhay pag ^yop
ibig eo pa ngayong hininga,i, matapos
at nang mapayapa sa madlang sigalot.

Houag na mageamit ngayon ng patauad
at lason sa aquin mabisang eamandag.
at apdong mapait na di malalangap
nang puso at loob sa buhay uutas.
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TRUgon ni Leonor di mo minagaling

pin&muhu^ian nang buhay na angguin
sambong ^ahihiyan na easamang tambing
pag^lingap sa iyo mutiang guiniguilio.

S(yang naguing lason diyan sa puso rao

tunay na pag ibig Manrique sa iyo

at naguing eamandag mapait na apdo
uakmg lunas ngayon dito sa buhay mo.
06 nga ang sagot nitong si Manrique

laspn at eamandag sa buhay puputi
tunay eong pag ibig iyong ipinagbili

hindi maeae&mtan patauad nang Conde.

f
Ito ang malaquiug tunay moug pag ibig^

pag lingap sa aquin sa hirap at saquit

di ^big ma{;ingnan ang lumbay maeamit
at ninanasa mo buhay ay lumauig.
Ang mamatay ngayon dito,i, ibig eo pa

sa loob nang eareel manao ang hininga
isip eo Leonor ang diquit at ganda
siyarig eatbayan sa aquing pag sinta.

Sa aquing aeala salaming malina.o

nang bait at hinhia panganganinuhan
dito sa Oondado napa is^ng tunay
sa manga pag ibig dalahirag asal.

&|aturingan ngayon iyong nailigtas

ang aba eong tyuhay balita,i, eaealat
an£y eagaliiigan mo balang maeatatap
lalo ang e^sam-an siyang' sasambulat.

Cataua,i, nasugba sa dagat nang eutya
na punong easata-an na ualahg eamue-ha»
ano ang naisip iyong naaeala
matealigtas ;ugayo t, aeo ay matoua.
Ang eauieaan yata,i, mamalabisin eo

ang aquing pag tingi,t
7
malaquing totoo

qui4uilanling ut;ang ang bagay na ito

lalong naululan itong inasal mo. ,
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1 Nasa eong talaga dito,i, maguing' bangeay
ang dumating ngayon laesang eamatayan
lalo eo pang ibig ngayo,t, eatouaan
matamis sa puso sa loob eong tunay.

Pinaea Langit na nang.aba eong palad
eareel na madilim na easindaG sindae
ang aquing aliuan ang luhang nanatae
mabunying Leonor sa iyo,i, salamat.
Lagay nang eatauan nitong si Leonor

tumatalab nanga ang lasong ininom
at nanghihina na ang eatauan ngayon
uiea ni Manrique hindi na tinugon.

Naisagot lamang Manrique patauad
eun may sala aeo na nagauang linsad

tadhana nga ito ngayon na tumalab
ang eamatayan eo sabay na'ng pag lagpae.
Ay Manriqueng siuta aeo ay eamayan

bauahi ang; galit pusong nag lalatang
sintang hindi taesil uala eang natieman
anomang lihim eo iyong naalaman.

Gayo,i, sasabihin nang agad matalos
nang hindi balisa ang puso mo,t, loob
nang mauala ngayon ang hinalang lubos
papanao na buhay na iyong inirog.

Aeo ay nag sadya doon sa palaeio
humarap na agad sa Gonde D. Nuiio
aquing hinihingi at iniamo eo
ieao,i, maealabas sa eareel na ito.

Hindi pinayagan malaqui ang galit

ang nasa nang loob buhay mo,i, maalis
dito ang puso eo^nag damdam nang saquit
dahilan sa iyo maligtas ang ibig.

Ang aquing naisip eundi pag lalangan
ang Oondeng balauis lilo at sueaban
at ualang sala ngang hindi mo eaeamtan
&ng dusang mabilis dustang eamatayan.
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Umamin na aeo sa nasa nang sueab

maeuha na larnang ang iyong patauad
at dito sa eareel maalis sa hirap

buhay maj, mauala sa iyo.i, pag lingap.

Nang aco
?
i, nalis na doon sa Palaeio

uminom nang lason bago naparito
eun aco,i, patay na nasoe sa loob eo
ang houag maeamtan nang Conde D. Nuiio.

Ito na ang oras tadhanang talaga
nang eamatayan eo ngayo>i, papanao na
Manrique eong ibig ito na ang hanga
h;ntayv ang patauad nang guilio mo,t, sinta.

Nang dina eumibo hindi na nangusap
itong si Manrique balio ang eatulad
na hindi maalaman ang gagauing dapat
dito eay Leonor na nasauing palad.

Ang dalanan^ mata nitong si Manrique
pag agos nang luha,i, hindi eumaeati
halos na pumanao ang buh^y na iui

nang sama nang loob sa siatang quinasi.

May sala ay aeo buhay mong tangquilic
ipinanibugho,!, hindi namamasid
eaya patauarin sa nagauang lihis

Leonor eong buhay Leonor eong ibig.

Itong narating mo.eun maalaala
matamis sa loob manao ang hininga
anong masasapit dito,i, nag iisa

eareel na 'madilim lubos nang ulila,

Ang baneay mo ngayon aquing huhusaitt.

itong quinalaguian tuloy lilinisin

ang mahal na Gonde siya nang pagdating
Manrique naquita bangeay na sa sipina^

Nag ningas na agad ang puso at loob

nang maquitang patay Leonor na irog

dito na naogusap arig Gondeng may poot
abang si Manrique ang may salang lubos.
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Ieao ang pumatay lilo at balauis

dito sa larauan nang puso co,t, dibdib

dahil sa pag tangap nang $quing pag ibig

eaya mo guinaua itong pag babangis.
Manga soldados eo ngayon di,i, talian

at dalhin sa plaza itong tampalasan
ang liig ay putlin ulo ay maiuan
nang doo,i, tanghaling houag pamarisan.
Uiea ni Manrique eay Nufiong pahayag

ang balang ibiguin ^uaunding eong agad
at ang eamatayan nitong piling dilag

ieao ang may sala nang pagea pahamae.
Dahil sa pag tangap nang iyong pag ibig

uala nga sa loob ay inaming tiquis

dahilan sa aquin sa eareel maalis
dustang eamatayan ang siyang sinapit

Sa pageaeaingay Gitana,i, naguising
at naguitlahanan sa anae na guiiio

gapos nang maquita napamanhang tambing
nagulo ang loob sampo narig panimdim.
Napahangong bigla sabay na naringig

ang uieang: diyan din tagpasin ang liig

siya nang pag luhod Gitanang may hapis
sa mahal na Conde aua mo,i, ilauit,

Don Nufio paquingan yaring sasabihin

at nang matanto mo ngayon at malimng
pinag daanang buhay hirap na narating
nang minumutia eo bago mo patain.

Ieao ay mahabag sa tinangis-tangis

nang dalauans: mata luha,i, nag babatis
6 Oondeng marangal bauahan ang bangis
sa anae eong bunso na eahapis hapis.

Ang uic?t nang Conde soldados eong eampon,
sundin arig utos eo houag nang tumutol
at nang mabauasan ang galit eo ngayon
diyan sa sueabang tampalasa^t, pusong.
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Uiea nang Gitana D. Nuiio pag hintay

yaring sasabihin ngayon ay paquingan
nang iyong matanto ang pinangalingan
nitong si Manrique na ipapapatay.

Ano,t, dipa sundin ang eay Nufiong uiea
verdugo,i, hayo na at tapusing bigla

dito na tinagpas niyong ualang aua
ulo ni Manrique nahulog sa lupa.

Biglang napahiyao Gitanang may habag
ang uica,i, 6 Cond6 icao,i, maquimatyag
ang ipinapatay at binigyang hirap
eapatid mong tunay eay Guillermong anae.
Ang aquitig eapatid uiea ni de Luna

itong napahamae binigyarig senteneia
tinaebo nangagad nilapitan niya
eatauan na lamang ulo ay uala na.

Dito na niyaeap na pinaeahigpit
bangeay na eatauan nang bunsong eapatid
nitong si de Luna malaqui ang hapis
ang luba sa mata,i

f
hin^i napapatid.

Nag buntong hininga ang uica,i, patauad
sa nagauang mali sa galit na hayag
hindi pinaquingan ang inang nag ingat
sa sinamo samong pag hingi nang tauad.

%
Dahttan sa sinta ang galit na angquin

namugad sa puso eay Leonor dsthil

'at ang panibugh6 sa hunso eong guilio

na dili eumupas dini sa panimdim.
Anong samang palad nitong napag sapit

Manriqueng bunso eo sa hauae eong galit

hindi tinugutan hangang di na alis

ang buhay mo ngayon na tinatangquilic.

Ulila nang lubos ang aba eong lagay
sa nag iuing ina am^ng mapalayao
dito sa Co»dado nag iisang tunay
anoDg masasapit sauing eapalaran.-

•

'
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Ibig co pa ngayou buhay co,i, mauala

dalhin at i-anod naaatae na luha
dooa s* libiagaa at nang ma payapa
nang diaa sapitin ang pag daralita.

"Ang eamatayan eo siyang ninanais
dieo hinahangad butiay pa4, lumauig
ito na ang oras bangeay mahihiiig

bunso eo Maarique jay! sa laquiag saquit.

Dito na natapos aug buhay nang Oonde
na napaquiramay dito cay\Manrique
dahilan sa habag lumbay na malaqui
palad na naamis hininga,i, naputi.

Ito arig nasapit nang eahibag habag
buhay ni Guillermo at e3posang liyag

sampo nang daiauang miaumutyaag aaae
dustang eamatayan quinamtan nang hirap .

Houag ding maparis sino mang dalaga
dito eay Leonor sa/ guiaaua niya
buhay ay maligtas Manriqueng siaiata

dahilan sa galit nang Conde de Luaa.
Dahil sa pag liagap sa biihay nang giiitio

sa hiliag nang Gonde ay umaming tambing
maealabas lamaag quinalagyang e&rbel
hindi nahinayang sa buhay na angquin.
Uminom nang lason nang hindi matupad

pangaeo sa Conde tuaay niyang liyag

eun eaya nilalang dahil sa patauad
ayao na umamin euadi nga tinaagap-
Caya aag uiea eo siao maug guiguili o

houag na pumaris dito sa narating
bagongtauo,t, dalaga eua sa sinta,i, hin guil

uminom nang lason houag na gagauin.
Itiguil eo dito ang laead nang plumi

nang hindi mainip sino J2iang babasa
yamang natatanto inyong talastas na
buhay na naaapit n* eataea taea,



sj

._. 67 —
Ang bilin co lamang sino mang may ibig

mag alio bumasa nitong aquing auit

houag masisita bilang na pamanhie
sa aring tarili doon ay iparis.

Baga man ang letra,i, totoong masama
at sampo nang reglon lieo lieong paua
may eulang at labis itong pagea tula

sino mang babasa siya nang bahala.
Pagca,t, di bihasa itong nag aangquin

sumulat tumula nangahas na tambiag
sa madlang marunong puso,i, di nalaguim
auit eun mabasa pula,i, tatamuhin.
Sa nasa nang loob ibig mag earoon

nang sariling auit eun eaya natuloy
eahit mapihtasan sino mang marunong j,
itong inaeala hindi iniurong.

FI\
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